
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2010 

April 2011 

 

 
 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 
Plantedirektoratet 
 



2 
 

Årsrapport 2010 
 
April 2011 
 
Bidragyder(e): Plantedirektoratet 
 
Fotografi: Colourbox 
 
© Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Plantedirektoratet 
Skovbrynet 20 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 26 36 00 
Fax 45 26 36 10 
E-mail pdir@pdir.dk 
Web www.pdir.fvm.dk 
 
ISBN 978-87-7120-048-5 
 

  



3 
 

Indholdsfortegnelse 

1. Beretning ......................................................................................................................... 4 

1.1 Præsentation af Plantedirektoratet ................................................................................................ 4 

1.2 Årets faglige resultater .................................................................................................................. 5 

1.3 Årets økonomiske resultat ............................................................................................................. 6 

1.4 Opgaver og ressourcer .................................................................................................................. 9 

1.5 Redegørelse for reservationer ..................................................................................................... 10 

1.6 Forventninger til det kommende år ............................................................................................. 11 

2. Målrapportering ............................................................................................................ 13 

2.1 Målrapportering - skematisk oversigt ......................................................................................... 13 

2.2.  Målrapportering - uddybende analyser og vurderinger ............................................................. 13 

3. Regnskab ....................................................................................................................... 18 

3.1 Anvendt regnskabspraksis .......................................................................................................... 18 

3.2 Resultatopgørelse ........................................................................................................................ 18 

3.3 Balance ........................................................................................................................................ 19 

3.4 Egenkapitalforklaring ................................................................................................................. 20 

3.5 Opfølgning på likviditetsordning ................................................................................................ 21 

3.6 Bevillingsregnskab ...................................................................................................................... 21 

4. Påtegning ....................................................................................................................... 23 

5. Bilag til årsrapporten .................................................................................................... 24 

Bilag 1 Anvendt regnskabspraksis .................................................................................................... 24 

Bilag 2 Noter til resultatopgørelse og balance .................................................................................. 26 

Bilag 3 Gebyrfinansieret virksomhed ............................................................................................... 28 

Bilag 4 Indtægtsdækket virksomhed ................................................................................................. 30 

Bilag 5 Tilskudsfinansierede aktiviteter ........................................................................................... 31 

Bilag 6 Resultatopgørelse for opgaver .............................................................................................. 32 

Bilag 7 Afrapportering på resultatkontrakten ................................................................................... 33 

  



4 
 

1. Beretning 

1.1 Præsentation af Plantedirektoratet 

Plantedirektoratet er en statsvirksomhed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-
ri og varetager opgaver vedrørende dyrkning af jorden og den vegetabilske del af kæden fra 
jord til bord. Denne årsrapport vedrører finanslovskonto § 24.31.11. Plantedirektoratet. 
 
Plantedirektoratet ligger i Lyngby, og her varetages den overordnede planlægning og politik-
udvikling, her udføres laboratorieanalyser, og det er også herfra den fysiske kontrol fra fem 
lokalafdelinger rundt om i landet koordineres. Desuden udfører Plantedirektoratet sortsaf-
prøvning og kontroldyrkning på forsøgsgården i Tystofte ved Skælskør. I Plantedirektoratet 
arbejder i alt ca. 470 medarbejdere. 
 
Plantedirektoratets mission er sammen med de øvrige institutioner under Fødevareministeriet 
at sikre en bæredygtig fødevareproduktion, et udviklingsorienteret fødevareerhverv og en 
sikker fødevareproduktion. Plantedirektoratets mission varetages ved at løse følgende syv 
opgaver: 
 

•••• Certificering af frø og sædekorn 
o For at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion og eksport heraf. 

•••• Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse 
o For at undgå at foderstoffer medfører problemer med fødevaresikkerheden. 
o For at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet. 

•••• Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter 
o For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter og planteprodukter og handlen hermed. 
o For at holde planteskadegørere ude af landet. 

•••• Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer 
o For at sikre forbrugertillid til og markedet for økologiske produkter. 
o For at sikre international harmonisering af reglerne for økologisk produktion. 

•••• Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden 
o For at sikre bæredygtighed – bl.a. ved reduktion af næringsstof- og pesticidudledning. 

•••• Overvågning og kontrol af EU’s landbrugsordninger 
o For at sikre korrekt støtteudbetaling. 

•••• Politikformulering og politikudvikling 
o For at sikre at Plantedirektoratets ekspertise inddrages i national og international politikudvikling. 
o For at sikre Plantedirektoratets faglige profil. 

 

 
Plantedirektoratets vision er at være blandt de førende og mest respekterede plante-, økologi-, 
jordbrugsmiljø- og fodermyndigheder i verden, og det omgivende samfund skal anerkende os 
for at have en synlig effekt på: 
 

• Erhvervets muligheder for produktion, vækst og udvikling under bæredygtige ram-
mer for erhvervsudvikling på Plantedirektoratets fagområde. 

• Forbrugernes sikkerhed for kvalitet og sundhed i landbrugets og gartneriets vegeta-
bilske produktion. 

• Samfundets sikkerhed for at tilgodese hensynet til miljø, sundhed, dyrevelfærd og 
bæredygtig anvendelse af jorden. 

 
Plantedirektoratets strategiske fokusområder er følgende:  
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Øget grøn profil 
Plantedirektoratet vil fremme hensynet til miljø, sundhed, dyrevelfærd og etik i pri-
mærjordbrugets produktion. 

Lette erhvervets kontrolbyrde 
Plantedirektoratet vil udvikle mere effektive og målrettede kontrolmetoder i samar-
bejde med jordbrugserhvervene. 

Fokus på politikformulering 
Plantedirektoratet vil øge bidragene til politikformulering og politikudvikling på Plan-
tedirektoratets fagområde. 

Øgede internationale  
fodaftryk 

Plantedirektoratet vil fremme danske synspunkter på fagområdet i internationale 
fora. 

Attraktiv arbejdsplads Plantedirektoratet vil være en attraktiv og omstillingsparat arbejdsplads. 

 
Plantedirektoratets overordnede styringsværktøj er en resultatkontrakt for 2011, indgået med 
Fødevareministeriets departement. Kontrakten er tilgængelig på www.pdir.fvm.dk. 
 
1.2 Årets faglige resultater 

I Plantedirektoratets resultatkontrakt for 2010 indgår 25 mål. Af de 25 mål er 17 opfyldte, 4 
delvist opfyldte, 3 er ikke opfyldte og ét mål er udgået. Den vægtede målopfyldelse udgør på 
denne baggrund 77 pct. Plantedirektoratets ledelse vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstil-
lende.  
 
Gennemførelsen af arealkontrollen har været i fokus i 2010 og vil fortsat være det i 2011, da 
målet ikke blev fuldstændigt opfyldt. På grund af vintervejret og et forøget tidsforbrug på 
arealkontrollerne grundet skærpede kvalitetskrav, var det ikke muligt at få gennemført 80 pct. 
af arealkontrollerne inden 1. december som fastsat i leveringsplanen. Det forhindrede dog 
ikke opfyldelse af FødevareErhvervs udbetalingsmål på 95 pct. d. 1. december og 97 pct. d. 
31. december.  
 
Plantedirektoratet besluttede i 2010, at strømline styringen af kontrolprocesser og anvendel-
sen af kontrolressourcerne ved at ændre den eksisterende distriktsstruktur, så der kunne 
indføres en mere effektiv planlægning på tværs af de tidligere distriktsgrænser. I den forbin-
delse blev det besluttet at reducere de 6 distrikter til 5 lokalafdelinger med virkning fra 1. 
februar 2011. Desuden er der udviklet og implementeret et nyt planlægningssystem, som 
skal håndtere de nye åbne afdelingsgrænser og automatisere fordelingen af kontrolopgaver til 
den enkelte kontrollør, som forventes at køre på kontrol fra sin bopæl. Derudover iværksatte 
Plantedirektoratet et projekt om ensartet kontrolpraksis, så kontrolsituationer vurderes ens 
uafhængigt af geografi og kontrollør. Projektet blev afsluttet i december 2010, og resultatet 
blev en rapport med en række konkrete anbefalinger, som øger ensartetheden og kvaliteten af 
kontrolopgaverne. Anbefalingerne implementeres løbende i 2011. 
 
Plantedirektoratet overtog i 2010 hovedparten af dyrevelfærdskontrollen fra Fødevaresty-
relsen, hvilket medførte en betydelig udvidelse af direktoratets opgaveportefølje. Det betyder, 
at landmændene får besøg af færre kontrolmyndigheder, og samtidig gøres det nemmere at 
koordinere flere kontrolbesøg på den samme bedrift. Plantedirektoratets medarbejdere har 
været gennem et uddannelsesforløb i forbindelse med overtagelse af kontrolopgaven. Der 
blev gennemført ca. 2.500 dyrevelfærdskontroller i 2010, og Plantedirektoratet opfyldte der-
for målsætningen om, at velfærdskontrollen skulle være gennemført inden udgangen af 2010. 
 
2010 blev året, hvor flere store kontrolordninger kunne implementeres i det centrale it-
system, kaldet VAKS, for at effektivisere og ensrette sagsgangen i kontrollen. Plantedirekto-
ratet har opbygget et så solidt og velfungerende system, at udrulningen af både dyrevelfærds-
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kontrollen og mærknings- og registreringskontrollen af kvæg, får og geder blev en succes. 
Udover at effektivisere og ensrette sagsgangen i kontrollen, minimerer VAKS antallet af kon-
trolfejl og sikrer samtidig et rigtig godt datagrundlag for såvel direktoratet som eksterne op-
dragsgivere. 
 
Kontrollen med fodervirksomheder blev også i 2010 reduceret som følge af implemente-
ring af egenkontrol på virksomhederne. Kommissionens rapportering fra gennemførte inspek-
tioner i medlemslandende viser, at Danmark, trods den reducerede kontrol, har EU’s mest 
velfungerende kvalitetssikring af foderproduktion. Især bemærkes den hurtige og effektive 
implementering af hygiejneregler på virksomhederne gennem en klar ansvarsfordeling og en 
konstruktiv dialog mellem kontrollører og virksomheder. Derudover bemærkes det gode 
samarbejde mellem forskellige myndigheder med ansvar for fødevaresikkerhed. 
 
Som led i aftalen om Grøn Vækst har Plantedirektoratet i 2010 haft fokus på implemente-
ring af to lovforslag på henholdsvis gødsknings- og pesticidområdet. På pesticidområdet er 
der åbnet mulighed for, at jordbrugeren kan indberette sin sprøjtejournal elektronisk. På 
gødskningsområdet er der tale om tiltag der skal nedsætte kvælstofudvaskningen fra jordbrug, 
bl.a. ved ændrede regler for efterafgrøder. Der er endvidere udført kontrol af de nye støtte-
ordninger under landdistriktsprogrammet mv. 
 
Det var regeringens mål at lette erhvervets byrder med op til 25 pct. i perioden 2001-2010. 
Plantedirektoratet har i perioden fra 2001-2010 lettet de administrative byrder for landmæn-
dene med 32,4 pct., og har dermed opfyldt regeringens mål. Især er de administrative byrder 
lettet i forbindelse med indberetning af gødningsregnskaber, hvor det digitale indberetnings-
system nu indeholder en stor del fortrykte oplysninger, automatiske beregninger mv. 
 
Endelig har det amerikanske landbrugsministerium i 2010 gennemført en revision af den kon-
trol, som Plantedirektoratet de senere år har udført på økologiske landbrug på deres vegne. 
Revisionen viste, at kontrollen er tilstrækkeligt kompetent til at kunne sikre, at også de ame-
rikanske økologikrav bliver opfyldt. Hermed vil der fortsat være mulighed for dansk eks-
port af vegetabilske produkter til USA. 
 
1.3 Årets økonomiske resultat 

Det økonomiske resultat for Plantedirektoratet for 2010 blev et overskud på 2,0 mio. kr. Det 
samlede overskud er et resultat af underskud på de gebyr- og brugerfinansierede områder og 
et mindreforbrug på de bevillingsfinansierede områder. Plantedirektoratets ledelse vurderer, 
at det er tilfredsstillende at opnå et positivt resultat set i lyset af udfordringerne i 2010. Der er 
dog stadig væsentlige udfordringer særligt på de gebyr- og brugerfinansierede områder – ud-
fordringer der bl.a. skal imødegås med tiltagene i den gebyrhandlingsplan, der er en udløber 
af Grøn Vækst 2.0-aftalen. 
 
Det samlede regnskab er et resultat af indtægter på i alt 328,2 mio. kr.1 og samlede omkost-
ninger på i alt 326,3 mio. kr. Af indtægterne udgøres 131,7 mio. kr. af indtægter fra gebyrer, 
salg af varer og tjenesteydelser mv. mens de resterende 196,5 mio. kr. er bevillingsindtægter.  
 
I tabel 1.1 vises årets regnskabsresultat fordelt på opgaveområder og underkonti.2 

                                                             
1 Inkluderer ordinære indtægter, andre driftsindtægter, finansielle indtægter og ekstraordinære indtægter, jf. tabel 3.1. 
2 Plantedirektoratet har i forbindelse med regnskabsafslutningen efter aftale med Fødevareministeriets departement foretaget en række 
tekniske korrektioner samt omdisponeringer. 
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På de gebyrfinansierede områder er resultatet for 2010 et underskud på 5,6 mio. kr., som 
efter omdisponeringer i forbindelse med resultatdisponeringen samlet giver et overskud på 
1,7 mio. kr. – et overskud der dækker over store forskelle de enkelte underområder imellem.3 
På foder- og gødningsområdet er resultatet efter omdisponeringer et overskud på 0,4 mio. kr. 
Frø- og sædekornsområdet tilføres i forbindelse med aftale om lukning af frølaboratoriet og 
afvikling af akkumuleret gæld i alt 8,7 mio. kr., hvilket sikrer overskud på området i 2010. På 
planteområdet er resultatet i 2010 efter omdisponeringer et underskud på 2,4 mio. kr. Rege-
ringens økonomiudvalg godkendte ekstraordinære takststigninger medio 2010, og disse stig-
ninger vil først få fuld effekt i 2011, hvilket vil forbedre forholdet mellem indtægter og om-
kostninger. 
 
På de brugerfinansierede områder er resultatet i 2010 et underskud på 0,9 mio. kr. Der om-
disponeres samlet opsparing på 2,8 mio. kr. således at resultatdisponeringen udgør 3,7 mio. 
kr.  Omdisponeringen medgår til gældsafvikling i forbindelse med lukning af frølaboratoriet i 
2011. Det skal endvidere bemærkes, at Plantedirektoratet i 2010 omlagde en række af de tid-
ligere gebyrfinansierede opgaver til at være brugerfinansierede.  
 
På de bevillingsfinansierede områder er resultatet for 2010 efter omdisponeringer et mindre-
forbrug på 4,0 mio. kr. Det samlede overskud på disse områder er primært et resultat af min-
dreforbrug på den bevillingsfinansierede kontrolvirksomhed. Mindreforbruget på Øvrig kon-
trolvirksomhed (UK20) skyldes bl.a. midlertidigt provenu i forbindelse med overgang til 
statslig huslejeordning, da der i huslejebevillingen indgår en række bygningsinvesteringer, 
der endnu ikke er gennemført. På kompensationsordning GMO, underkonto 50, er årets resul-
tat et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som sammen med overskud fra tidligere år omdisponeres 
til gældsafvikling i forbindelse med lukning af frølaboratoriet. 
 
I tabel 1.2 er samlet en række hoved- og nøgletal for Plantedirektoratets økonomi i perioden 
2007-2010. Tallene vedr. resultatopgørelsen kommenteres nærmere i afsnit 3.2, men i det 
følgende skal en række af de øvrige nøgletal kommenteres. 
 
                                                                                                                                                                                              

• Det akkumulerede mindreforbrug på underkonto 50, kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder, omdisponeres til delvis udlig-
ning af akkumuleret underskud på frø- og sædekornsområdet i forbindelse med lukning af statens frølaboratorium. 

• Det akkumulerede overskud på de brugerbetalte områder omdisponeres til dækning af omkostninger i forbindelse med lukning af 
frølaboratoriet. 

• Plantedirektoratets tab på debitorer var ved en fejl konteret på de gebyr- og brugerfinansierede områder ved afslutning af regn-
skabsåret. I overensstemmelse med statens regnskabsregler omkonteres disse omkostninger til de bevillingsfinansierede område 
(underkonto 20). 

• Der blev efter lukning af regnskabsåret 2010 konstateret fejl i Plantedirektoratets timeregistreringer – en fejl der medførte, at 
regnskabet for Plantedirektoratets opgaveområder ikke kunne siges at være retvisende. Plantedirektoratet har på denne baggrund 
efter aftale med departementet foretaget regnskabstekniske korrektioner, der har skabt øget overensstemmelse mellem faktisk 
ressourceforbrug og Plantedirektoratets regnskab.  

 
3 Se bilag 3 Gebyrfinansieret virksomhed for detaljeret regnskab for de gebyrfinansierede opgaveområder. 

Tabel 1.1 Plantedirektoratets regnskab 2010, 1.000 kr.
Akkumuleret Aftalte Resultat Akk.

Underkonto / område resultat Samlede korrek- efter resultat
primo 2010 Bevilling Gebyrer m.v. omkostninger tioner korrektion ultimo 2010

Gebyr- og brugerfinansierede aktiviteter 3.555 0 109.168 -115.639 -6.472 4.441 -2.030 1.525
10 Gebyrfinansierede områder -175 0 80.209 -85.788 -5.580 7.279 1.699 1.525
10 Brugerfinansierede områder 3.730 0 28.959 -29.851 -892 -2.838 -3.730 0

Bevillingsfinansierede aktiviteter -2.787 196.500 22.565 -210.636 8.429 -4.442 3.987 1.200
20 Øvrig kontrolvirksomhed -4.763 194.800 21.914 -210.240 6.474 -642 5.832 1.069
50 Kompensationsordning GMO 2.100 1.700 0 0 1.700 -3.800 -2.100 0
91 Egen opgaveudførelse 293 0 405 -396 9 0 9 302
97 Tw inningprojekter -417 0 246 0 246 0 246 -171

Plantedirektoratet i alt 768 196.500 131.732 -326.275 1.957 0 1.957 2.726
Kilde:  Navision og BS

Regnskab 2010

Indtægter
Netto
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Plantedirektoratets bevilling efter fradrag af reservationer udgjorde i 2010 i alt 196,5 mio. kr., 
hvilket svarer til en bevillingsandel på 64 pct. af de samlede indtægter – denne andel har vist 
svagt stigende tendens de senere år, hvilket primært skyldes et øget antal arealkontroller, men 
også tilkomst af nye opgaver, fx Grøn Vækst-indsatser og -administration samt dyrevelfærds-
kontroller. 
 
Plantedirektoratets indtægter fra gebyrer alene har vist faldende tendens siden 2007, hvilket 
skyldes at aktiviteten på frø- og sædekorns- samt planteområdet gennem en årrække har væ-
ret faldende. Omfanget af øvrige indtægter fra bl.a. salg af varer og tjenesteydelser, statslige 
overførselsindtægter mv. har til gengæld været stigende siden 2007, så indtægterne fra andet 
end bevilling ligger på et stabilt niveau. I 2010 omlagde Plantedirektoratet en række ydelser 
fra at være gebyrfinansierede til at være brugerfinansierede. Denne omlægning er forklarin-
gen på forskydningen af indtægter mellem gebyrer og øvrige ordinære indtægter i tabel 1.2 
fra 2009 til 2010.  
 
Årets samlede resultat blev overskud på 2,0 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 1 pct. 
 

 
 
Plantedirektoratets låneramme udgjorde 159,2 mio. kr. i 2010, og det samlede træk herpå 
udgjorde 55,3 mio. kr. ultimo 2010.  Det markante fald i udnyttelsesgraden af lånerammen 
fra 91 til 35 pct. fra 2009-2010 skyldes, at Plantedirektoratet i 2010 overgik til en statslig 

Tabel 1.2 Plantedirektoratets økonomiske hoved- og nøgletal 2007-2010, årets priser.

Ordinære driftsindtægter 276,3 283,8 304,1 305,0
Indtægtsført bevilling 163,4 170,5 189,9 196,5
Gebyrindtægter 101,1 97,8 97,5 81,6
Øvrige ordinære indtægter 11,7 15,6 16,7 27,0

Ordinære driftsomkostninger 278,6 284,0 299,8 319,2
Personaleomkostninger 184,1 188,9 206,2 213,9
Afskrivninger 9,8 12,3 13,8 14,6
Øvrige ordinære omkostninger 84,7 82,9 79,8 90,7

Resultat af ordinær drift -2,3 -0,2 4,3 -14,2
Resultat før f inansielle poster 4,4 4,3 9,8 4,8

Årets resultat 0,1 -2,2 3,0 2,0

Anlægsaktiver 152,0 155,7 162,7 74,2
Omsætningsaktiver 81,0 61,9 31,4 71,3
Egenkapital 13,0 10,8 13,8 15,8
Langfristet gæld 138,9 142,6 140,3 55,3
Kortfristet gæld 80,2 63,5 39,0 70,3
Lånerammen 169,2 169,2 159,2 159,2
Træk på lånerammen 138,7 142,4 145,5 55,3

Udnyttelsesgrad af lånerammen 82% 84% 91% 35%
Negativ udsvingsrate 0% -17% 6% 21%
Overskudsgrad 0% -1% 1% 1%
Bevillingsandel 59% 60% 62% 64%

Antal årsværk 451 454 462 451
Årsværkspris, kr. 408.309 416.083 446.340 474.296
Lønomkostningsandel 0,66 0,67 0,69 0,67
Lønforbrug, mio. kr. 184,1 188,9 206,2 213,9

Kilder : SB, Navision, lønprognoseværktøjet  SOL, FL 2010.

Personaleoplysninger

2010Resultatopgørelse, mio. kr. 2007 2008 2009

Balance, mio. kr. 

Finansielle nøgletal
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huslejeordning under Universitets- og Bygningsstyrelsen, UBST, hvorved bygningsmassen 
blev afgivet. Den negative udsvingsrate, det overførte overskud i forhold til startkapitalen, 
udgør 21 pct. ultimo 2010. 
 
Plantedirektoratets væsentligste omkostningspost er personaleomkostningerne, der i 2010 
udgjorde 213,9 mio. kr., svarende til en lønomkostningsandel på 67 pct. af de samlede ordi-
nære omkostninger. Det skal bemærkes, at personaleomkostningerne på 213,9 mio. kr. inklu-
derer en hensættelse på 3,0 mio. kr. på frøområdet til dækning af personaleomkostninger i 
forbindelse med lukning af frølaboratoriet – denne post øger lønomkostningerne i 2010, men 
skyldes lukningen i 2011. Plantedirektoratet beskæftigede i 2010 ca. 451 årsværk med en 
gennemsnitlig pris på 474.296 kr. Korrigeres for de 3,0 mio. kr. til dækning af fratrædelses-
omkostninger i 2011, er prisen pr. årsværk i 2010 ca. 467.400 kr. 
  
Stigningen i den gennemsnitlige årsværkspris i forhold til 2009 skyldes bl.a. at flere medar-
bejdere end sædvanligt er fratrådt i 2010, hvilket medfører øgede omkostninger pr. årsværk. 
Endvidere har Plantedirektoratet i en overgangsperiode i 2010 i forbindelse med større orga-
nisationslægning haft flere chefer pr. afdeling, hvilket har øget prisen pr. årsværk. De organi-
sations- og ledelsesmæssige omstruktureringer ventes at falde endeligt på plads i 2011. 
 
1.4 Opgaver og ressourcer 

I tabel 1.3 vises en oversigt over regnskabet for de enkelte opgaver på finansloven for 2010. 
 

 
 
Plantedirektoratets indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsindtægter, herun-
der indtægter fra gebyrer mv.4 For at give et retvisende billede af ressourcetrækket for hvert 
opgaveområde, er der foretaget omkostningsfordeling. Dette betyder bl.a. at alle henførbare 
fællesomkostninger forbundet med opgave 0, hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-
nistration, er fordelt på de øvrige opgaver. Omkostningerne knyttet til opgave 0 udgjorde 
netto 68,3 mio. kr. inden omfordelingen. Se desuden detaljeret resultatopgørelse pr. opgave i 
bilag 6. 
 
Omkring afvigelser mellem indtægter og omkostninger for enkelte opgaveområder bemærkes 
følgende: 
 

• Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration: Området tegner sig for 
et overskud på 9,0 mio. kr. Beløbet er et resultat af opnået midlertidigt provenu i for-

                                                             
4 Den indtægtsførte bevilling er på finansloven ikke budgetteret på opgaveniveau. Bevillingsfordelingen i tabel 1.3 er på denne baggrund 

foretaget ud fra Plantedirektoratets interne budget for 2010. Endvidere bemærkes, at der ikke er direkte sammenhæng mellem Plantedirek-
toratets budget på finansloven, det interne budget og regnskabet, da en række forudsætninger for direktoratets kontrolarbejde kan ændre 
sig i tidsrummet fra finanslovsforslaget er udarbejdet, til det interne budget lægges, og det konkrete arbejde udføres. Finanslovsforslaget 
udarbejdes typisk mere end et halvt år inden det interne budget. 

Tabel 1.3 Indtægter og omkostninger fordelt på opgaver i 2010, mio. kr. 
Indtægts- Øvrige Resultat

Opgave ført ind- Omkost- inden Korrek- Resultat
bevilling tægter ninger korrektion tioner 2010

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 19,5 1,9 12,4 9,0 0,0 9,0
1. Certif icering af frø og sædekorn mv. 9,2 36,8 50,4 -4,4 1,5 -2,9
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse 6,1 54,2 60,7 -0,4 -0,6 -1,0
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter 23,5 19,8 45,6 -2,3 -0,8 -3,1
4. Overvågning og kontrol af økologisk jordbrugsproduktion 34,6 0,7 33,5 1,7 -0,1 1,6
5. Overvågning og kontrol med bæredygtig anvendelse af landbrugsjord 29,6 10,9 37,0 3,5 0,0 3,5
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger 67,4 7,5 80,6 -5,7 0,0 -5,7
7. Politik og regeludvikling 6,6 0,0 6,0 0,6 0,0 0,6
I alt 196,5 131,7 326,3 2,0 0,0 2,0

N ot e:  Fællesomkostningerne forbundet  med opgave 0 er fordelt på de øvrige opgaver, jf . Plantedirektoratets fordelingsprincipper. Dette gælder dog ikke provenu

forbundet  med Plantedirektoratets overgang tiil huslejeordning. Se bilag 1 vedr. Plantedirektoratets fordelingsprincipper.
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bindelse med Plantedirektoratets overgang til huslejeordning. Plantedirektoratets til-
førte merbevilling knyttet til huslejeordningen er i overgangen højere end direktora-
tets faktiske huslejeomkostninger, da der indgår investeringer i bygningsforbedringer, 
der endnu ikke er foretaget. Endvidere har Plantedirektoratet i 2010 opsagt lejemål, 
forsøgsgården Lønsgård ved Hillerød, hvilket ligeledes har reduceret den samlede 
huslejebetaling i 2010. 

• Certificering af frø og sædekorn mv.: Resultatet for frøområdet er et underskud på 
4,4 mio. kr. Underskuddet henføres primært til de gebyrfinansierede områder under 
opgaveområdet. Plantedirektoratet tager med udgangspunkt i den gebyrhandlingsplan, 
der er iværksat som led i Grøn Vækst 2.0-aftalen, skridt til fremadrettet at skabe ba-
lance mellem gebyrindtægter og faktiske omkostninger. 

• Overvågning og kontrol af foderproduktion og anvendelse: Resultatet for området 
som helhed er et underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet dækker over overskud på 
den gebyrfinansierede del af området, men underskud på de bruger- og bevillingsfi-
nansierede dele. Overskuddet på gebyrområdet vil dels blive indregnet i fremtidige 
gebyrsatser dels tilbageført til erhvervet.5 Områdets bruger- og bevillingsfinansierede 
aktiviteter er gennemgået kritisk i forbindelse med budget 2011 for at sikre balance 
mellem indtægter og omkostninger. 

• Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter: Området tegner sig samlet 
set for et underskud på 2,3 mio. kr. Underskuddet henføres til de gebyr- og brugerfi-
nansierede aktiviteter, og skyldes svigtende gebyrindtægter. I marts 2010 blev der 
truffet beslutning om ekstraordinær gebyrtakstforhøjelse for dele af plantekontrollen, 
så indtægterne kan bringes på niveau med de faktiske omkostninger i 2011. Også på 
planteområdet er der som led i gebyrhandlingsplanen iværksat initiativer, der fremad-
rettet skal sikre faldende omkostninger og balance mellem indtægter og omkostninger 
på de gebyr- og brugerfinansierede aktiviteter.  

• Overvågning og kontrol af økologisk jordbrugsproduktion: Resultatet for økolo-
giområdet er et overskud på 1,7 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at en del økologi-
kontroller er udskudt til 2011. Kontrolplanåret på økologiområdet følger ikke kalen-
deråret. 

• Overvågning og kontrol med bæredygtig anvendelse af landbrugsjord: Resultatet 
for området er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget henføres til at en 
række initiativer under Grøn Vækst-aftalen er kommet senere i gang end ventet i 
2010.  Hertil kommer at en del af årets bevilling på området er reserveret til planlagte 
aktiviteter i kommende finansår. 

• Overvågning og kontrol af EU’s landbrugsordninger: Resultatet for området er et 
underskud på 5,7 mio. kr. Underskuddet er et resultat af betydelige meromkostninger 
forbundet med areal- og dyrevelfærdskontroller i forhold til oprindeligt budgetteret. 

• Politik og regeludvikling: Resultatet på området er et mindre overskud på 0,6 mio. 
kr. i 2010. 

 
1.5 Redegørelse for reservationer 

Plantedirektoratet gik ind i 2010 uden bevillingsmæssige reservationer. I forbindelse med 
årsafslutningen 2010 har Plantedirektoratet foretaget to reservationer, som det fremgår af 
tabel 1.4. I alt reserveres 8,5 mio. kr. af bevillingen i 2010 til forbrug i kommende finansår. 
 

                                                             
5 Se bilag 3 Gebyrfinansieret virksomhed (Kontrol med foder og fodervirksomheder). 
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I aftalen om Grøn Vækst indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2009 tildeles Plan-
tedirektoratet 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til indsats for honningbien. Opgaven 
indgår i produkt 3, planter og planteprodukter, på finansloven. Af disse midler har Plantedi-
rektoratet i 2010 anvendt ca. 1,0 mio. kr. Den resterende bevilling overføres til kommende 
finansår. Kommende initiativer på biområdet skal planlægges i samarbejde med erhvervet. 
 
Grøn Vækst-aftalen indebærer desuden at der i perioden 2010-2013 skal udarbejdes et system 
til elektronisk indberetning af sprøjtejournaler. Opgaven ligger under produkt 5, bæredygtig 
anvendelse af landbrugsjorden, på finansloven. Plantedirektoratet er tildelt 8,1 mio. kr. i 2010 
til denne opgave, hvoraf 6,0 mio. kr. overføres til planlagte aktiviteter i kommende finansår. 
Baggrunden for reservationen er dels at omkostninger til den elektroniske indberetning af 
sprøjtejournaler er investeringer, som ikke er implementeret fuldt ud, og dels at nogle af initi-
ativerne under Grøn Vækst-aftalen er forsinket. Derudover er det besluttet, at opgaven med 
obligatorisk syn af pesticidudbringningsudstyr overgår til Miljøministeriet, og der overføres 
derfor 1,8 mio. kr. til Miljøministeriet på TB i 2011. De 0,8 mio. kr. er en del af overstående 
reservering i 2010, mens de 1,0 mio. kr. er bevilling på FL 2011. 
 
1.6 Forventninger til det kommende år 

I 2011 bliver Plantedirektoratets kontrol af arealstøtten udvidet med en ny type kontrolop-
gave, som har til formål at forbedre FødevareErhvervs markbloksystem, så risikoen for, at 
Danmark skal tilbagebetale landbrugstilskud til EU, minimeres. Inden for de seneste år har 
Kommissionen skærpet kravene til kvaliteten af medlemslandenes markbloksystemer og har 
bl.a. indført årlig kvalitetstests af medlemslandenes markbloksystemer. På denne baggrund 
har FødevareErhverv udpeget et antal blokkontroller, hvor Plantedirektoratets kontrollører 
skal besigtige og eventuelt tilrette markblokken.  
 
Desuden bliver telemålingskontrollen udvidet til at dække hele 5 pct.-kontrollen, så den 
hidtidige kontrol med fysisk opmåling af alle arealer fremover vil udgøre et fåtal af sager. 
Endelig vil telemålingskontrollen blive effektiviseret, så Danmarks Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus Universitet står for digitalisering af parceller, mens FødevareErhverv og 
Plantedirektoratet står for klargøring af telemålingssagerne i form af digitalisering af fra-
dragsarealer, klarmelding og tilretning af markblokke. 
 
I 2010 har Plantedirektoratet analyseret de gebyrfinansierede områder og iværksat en gebyr-
handlingsplan, der over perioden 2010-2015 skal reducere omkostningerne på de gebyrfi-
nansierede områder med op til 40 pct. Effektiviseringerne realiseres ved at lukke Plantedirek-
toratets laboratorium for frøanalyser i 2011, ved at konkurrenceudsætte flere opgaver og ved 
at gøre tidligere obligatoriske myndighedsopgaver frivillige. 
 
Foder-, frø- og planteområdet skal styrkes via øget samarbejde med erhvervet og øget sam-
arbejde mellem myndigheder. Kontrollen skal i højere grad integreres, så data bruges på 
tværs af registre og kontrolsystemer, og ydelser skal gøres frivillige og evt. konkurrenceud-
sættes i det omfang, det er muligt. 
 

Tabel 1.4 Plantedirektoratets reservationer 2010, hovedkonto 24.31.11, 1.000 kr.
Reserveret Reservation Forbrug Reservation Forventet

år primo i året ulltimo afslutning

Grøn Vækst - indsats for honningbien 2010 0 0 2.500 2011

Grøn Vækst - sprøjtejournaler 2010 0 0 6.000 2011

Opgave
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For at sikre en fortsat implementering af Grøn Vækst skal Plantedirektoratet bidrage til 
Husdyrreguleringsudvalgets arbejde med forslag til yderligere forenklinger af husdyrloven, 
der skal samtænkes med den øvrige miljø- og fødevareregulering og den fremadrettede kvæl-
stofregulering. I samarbejde med Miljøstyrelsen vil Plantedirektoratet desuden have fokus på 
udformning af en ordning for syn af sprøjter og sprøjteudstyr. Endvidere vil Plantedirektora-
tet øge sit fokus på klima og bioenergi for at bidrage til ministeriets samlede arbejde hermed. 
 
På økologiområdet skal Plantedirektoratet arbejde intensivt med implementering af de ele-
menter i Fødevareministeriets ØkologiVision, der vedrører primærerhvervet, og Grøn 
Vækst-aftalens målsætning om en fordobling af det økologiske areal frem mod 2020. I den 
forbindelse vil der være fokus på at ensarte de fælles EU-regler for fx økologisk fjerkræ og 
væksthusproduktion, fokus på godkendelse af alternative økologiske plantebeskyttelsesmidler 
og fokus på fremtidens økologiske sorter. 
 
På GMO-området bliver Plantedirektoratet involveret i det lovforberedende arbejde med 
revision af sameksistensreglerne. Herudover forventer Plantedirektoratet, at der bliver en del 
opgaver i forbindelse med Kommissionens forslag, der vil give medlemslandene mulighed 
for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO’er på deres område. 
 
Den endelige AMVAB-måling på Fødevareministeriets område viser, at Plantedirektoratet 
har lettet de administrative byrder for erhvervet med i alt 32,4 pct. fra 2001-2010. Som led 
i Plantedirektoratets fortsatte arbejde med at nedbringe erhvervets administrative byrder fort-
sætter direktoratet digitaliseringen af blanketter på Virk.dk. 
 
Endelig vil Plantedirektoratets arbejde i 2011 være præget af forberedelserne af det danske 
EU-formandskab. Plantedirektoratet vil få formandskabet i 7 rådsarbejdsgrupper.  På plante-
sundhedsområdet vil Plantedirektoratets formandsrolle prioritere arbejdet med præsentation 
og indledende drøftelser af Kommissionens forslag til ny plantesundhedslovgivning. På gød-
ningsområdet vil der blive igangsat indledende drøftelser af Kommissionens forslag til en 
revision af reglerne. 
  



13 
 

2. Målrapportering 

2.1 Målrapportering - skematisk oversigt 

I Plantedirektoratets resultatkontrakt for 2010 indgår 25 mål. Af de 25 mål er 17 opfyldte, 4 
delvist opfyldte, 3 er ikke opfyldte og 1 mål er udgået. Den vægtede målopfyldelse udgør på 
denne baggrund 77 pct. Fordelingen af målopfyldelsen ses af tabel 2.1. 
 

 
 
Plantedirektoratets ledelse vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Dog har gennem-
førelsen af arealkontrollen været i fokus i 2010 og vil fortsat være det i 2011, da målet ikke 
blev fuldstændigt opfyldt. Af oversigten herunder fremgår status for hvert af de 25 resultat-
mål, og i bilag 7 ses målopfyldelsen for samtlige resultatkrav. 
 

Opgaveområde Resul-
tatkrav Beskrivelse Status ultimo 

2010 
Certificering af frø og 
sædekorn 

1.1 Bedre effekt af støttemidler til bevaring af oprindelige 
danske husdyrgenetiske ressourcer 

Opfyldt 

1.2 Bedre digitale indberetningsløsninger Delvist opfyldt 
1.3 Økonomisk balance på gebyrområdet Opfyldt 

Foderproduktion og -
anvendelse 

2.1 Mindre kontrol via forbedret kvalitetsstyring Opfyldt 
2.2 Hurtigere rapportering af foderanalyseresultater Opfyldt 
2.3 Enhedsomkostninger vedrørende foderstof-kontrol Opfyldt 

Planter og plante-
sundhed 

3.1 Styrke eksporten af læggekartofler Opfyldt 
3.2 Kvalitetsløft for biavlere Opfyldt 
3.3 Enhedsomkostninger vedrørende plantesundhedskon-

trol 
Ikke opfyldt 

Økologisk jord-
brugsproduktion 

4.1 Tillid til økologikontrollen Ikke opfyldt 
4.2 Implementering af Grøn Vækst – udvidelse af det øko-

logiske areal 
Opfyldt 

Bæredygtig anven-
delse af landbrugs-
jord 

5.1 Implementering af Grøn Vækst – gødskning Delvist opfyldt 
5.2 Implementering af Grøn Vækst – pesticidområdet Delvist opfyldt 
5.3 Hurtigere sagsbehandling af gødningsregnskaber Opfyldt 

Overvågning og kon-
trol af EU’s land-
brugsordninger 

6.1 Effekt af EU-kontrollen  Ikke opfyldt 
6.2 Dyrevelfærdskontrollen gennemført Opfyldt 
6.3 Kvalitet af arealkontrollen  Opfyldt 
6.4 EU-kontrol af arealer inden for den fastsatte frist Delvist opfyldt 

Politikformulering og 
-udvikling 

7.1 Yderligere digitalisering Udgår 
7.2 Øget brugertilfredshed Opfyldt 
7.3 Byrdelettelser for erhvervet Opfyldt 
7.4 Bedre politikformulering og -udvikling Opfyldt 
7.5 Høj kvalitet i afgørelser Opfyldt 
7.6 Økonomisk balance på gebyrområdet Opfyldt 
7.7 Økonomistyring: driftsresultat og økonomiprognoser Opfyldt 

 

 

Tabel 2.1 Resultatopfyldelse på opgaveniveau i 2010 

Opgave Antal Antal Antal Antal
opfyldte delvist opfyldte ikke opfyldte udgåede

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
1. Certif icering af frø og sædekorn mv. 2 1
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse 3
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter 2 1
4. Overvågning og kontrol af økologisk jordbrugsproduktion 1 1
5. Overvågning og kontrol med bæredygtig anvendelse af landbrugsjord 1 2
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger 2 1 1
7. Politik og regeludvikling 6 1
I alt 17 4 3 1
Andel resultatkrav 71% 17% 13% -

Resultatkrav
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2.2.  Målrapportering - uddybende analyser og vurderinger 

Resultatkrav 7.3. Lettelse af erhvervets byrder 
Den endelige AMVAB-måling viser, at Plantedirektoratet har lettet de administrative byrder 
for erhvervet med i alt 32,4 pct. fra 2001-2010, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.   
 
I alt har Plantedirektoratet lettet de administrative byrder for erhvervet med knap 78 mio. kr. 
Oprindeligt var målet at lette de administrative byrder for erhvervet med 108 mio. kr., men 
dette tal beroede på et fejlagtigt grundlag, da det konsulentfirma, der udarbejdede den oprin-
delige AMVAB-måling, desværre havde foretaget betydelige fejlskøn i diverse populations-
størrelser. 
 
På gødskningsområdet har Plantedirektoratets arbejde lettet de fleste byrder for erhvervet. 
Det er sket via digitale indberetningsløsninger, hvor en stor del af oplysningerne er fortrykte, 
og hvor oplysningerne tjekkes forud for indsendelse. Desuden modtager ca. 3.000 landmænd 
nu en ”selvangivelse” af deres gødningsregnskab, og hvis landmanden ikke har ændringer til 
”selvangivelsen”, kan han betragte gødningsregnskabet som indberettet. Endelig er bagatel-
grænsen for at indberette gødningsregnskaber hævet fra en omsætning på 20.000 kr. til 
50.000 kr. pr. bedrift. 
 
På økologiområdet er antallet af kontrolbesøg reduceret for økologer, der ikke har salg fra 
bedriften. Landmændene skal dog stadig overholde økologireglerne. Det letter byrderne for 
ca. 100 økologiske bedrifter. Desuden har Plantedirektoratet forenklet reglerne for økologer, 
der i flere år har deres dyr gående på det samme ikke-økologiske areal. Nu skal økologen 
ikke længere søge om en årlig græsningsaftale, da Plantedirektoratet kan godkende en flerårig 
græsningsaftale for ikke-økologiske arealer. 
 
De beskrevne aktiviteter bidrager til at gennemføre Plantedirektoratets strategiske fokusom-
råde 2 – om at lette erhvervets kontrolbyrde, herunder udvikle mere effektive og målrettede 
kontrolmetoder.6 
 
Resultatkrav 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3 samt 7.6. Reduceret og effektiviseret kontrol på 
gebyr- og brugerbetalte områder 
I 2010 har Plantedirektoratet udarbejdet en handlingsplan for reduktion, effektivisering og 
konkurrenceudsættelse af Plantedirektoratets gebyr- og brugerbetalte kontrolaktiviteter. 
 
På frøområdet betyder handlingsplanen, at Plantedirektoratet arbejder med at gøre en række 
tidligere obligatoriske myndighedsopgaver frivillige, og at virksomhedernes omkostninger til 
Plantedirektoratets kontroller minimeres gennem effektiviseringer. Desuden afvikles Plante-
direktoratets laboratorium for frøanalyser, og det bliver muligt for andre udbydere end Plan-
tedirektoratet at udføre sortsafprøvning.  
 
Resultatkrav 1.3 er opfyldt ved udgangen af 2010. Frølaboratoriet er under afvikling, og der 
er udarbejdet et kommissorium for en arbejdsgruppe om offentligt/privat samarbejde på 
frøområdet. Desuden er omlægningen af gebyrfinansierede ydelser til brugerfinansierede 
ydelser gennemført. Hertil kommer, at resultatkrav 1.2 om digital indberetning af frøpartier 

                                                             
6 Det er med Plantedirektoratets registreringsstruktur ikke muligt at give et retvisende billede af de samlede omkostninger forbundet med 

denne specifikke opgave. 
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til certificering er delvist opfyldt på grund af omprioriteringer i 2010. Digitaliseringen af frø-
partier vil blive færdiggjort i 1. halvdel af 2011. 
 
På foderområdet betyder handlingsplanen, at Plantedirektoratet arbejder med at øge egenkon-
trollen på virksomhederne, nye styringsværktøjer og samarbejde mellem myndigheder og 
erhverv. Arbejdet vil medføre en besparelse på 25 pct. af gebyr- og brugerbetalingen fra 2008 
- 2012. 
 
Resultatkrav 2.1, 2.2 og 2.3 er opfyldt. Antallet af kontroller er nedbragt i det planlagte om-
fang, 85 pct., analyseresultaterne rapporteres hurtigere, 80 pct. inden 40 dage, og enhedsom-
kostningerne er nedbragt som planlagt. 
 
På planteområdet betyder handlingsplanen, at Plantedirektoratet arbejder med at effektivise-
res kontrollen gennem yderligere målretning, konkurrenceudsættelse af prøvetagning samt 
præcisering af ansvarsfordeling mellem virksomhed og myndighed. Resultatkrav 3.3 om re-
ducerede omkostninger til den enkelte plantesundhedskontrol er ikke nået, da færre kontroller 
ikke har medført en tilsvarende reduktion i omkostningerne til kontrol. Arbejdet med at ned-
bringe enhedsomkostningerne fortsættes i 2011. 
 
Resultatkrav 7.6 om at skabe balance for alle direktoratets gebyrfinansierede områder over en 
4-årig periode er, jf. de ovenstående afsnit, opfyldt. Samlet vurderes tiltagene alt andet lige at 
medføre en reduktion af Plantedirektoratets gebyrfinansierede aktiviteter med 40 pct. i perio-
den 2010-2014. De samlede omkostninger på de gebyr- og brugerfinansierede områder har 
udgjort 116,3 mio. kr. i 2010. 
 
De beskrevne aktiviteter bidrager til at gennemføre Plantedirektoratets strategiske fokusom-
råde 2 – om at lette erhvervets kontrolbyrde, herunder udvikle mere effektive og målrettede 
kontrolmetode. 
 
Resultatkrav 5.1 og 5.2. Implementering af Grøn Vækst-aftalen 
Plantedirektoratet har i 2010, som led i aftalen om Grøn Vækst, haft fokus på implementering 
af to lovforslag på henholdsvis gødsknings- og pesticidområdet. 
 
På gødskningsområdet er beregningsgrundlaget for fastsættelse af kvælstofnormerne blevet 
ændret. Desuden er der tilføjet en række alternativer til etablering af efterafgrøder, herunder 
reduktion af kvælstofkvoten og brug af mellemafgrøder. Der er også sket en forenkling af 
reglerne for til- og framelding fra Register for Gødningsregnskab. Ændringerne trådte i kraft 
1. august i forbindelse med planperioden 2010/11. Der er først pligt til at indberette oplysnin-
gerne til Plantedirektoratet fra 2012. Plantedirektoratet har desuden deltaget i Miljøministeri-
ets arbejdet med at udlægge yderligere ca. 140.000 ha efterafgrøder. Arbejdet er endnu ikke 
færdiggjort, da det afhænger af Miljøministeriets vandplaner, der endnu ikke er endelige. 
Derfor er resultatkrav 5.1 kun delvist opfyldt. 
 
På pesticidområdet har Plantedirektoratet færdigudviklet en elektronisk sprøjtejournal, der 
giver jordbrugeren mulighed for at indberette deres forbrug af pesticider. Indberetningsløs-
ningen var klar til brug i forbindelse med planperioden 2010/2011. Fremover vil den elektro-
niske sprøjtejournal genbruge de indtastede oplysninger og derved vil fremtidige indberetnin-
ger blive lettere for erhvervet. Målet om at 95 pct. af brugerne indberetter deres pesticidop-
lysninger for planperioden 2010/2011 kan ikke nås i 2011, da fristen for indberetning er sat til 
31. marts 2012. Mål 5.2 er derfor kun delvist opfyldt. 
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Endvidere har Plantedirektoratet i 2010 deltaget aktivt i Husdyrreguleringsudvalgets og 
Kvælstofudvalgets arbejde, om den fremtidige regulering af husdyr og kvælstof. Plantedirek-
toratet har i 2010 anvendt ca. 5,8 mio. kr. på implementering af Grøn Vækst-initiativerne. 
 
De beskrevne aktiviteter bidrager til at gennemføre Plantedirektoratets strategiske fokusom-
råde 3 om god politikformulering. 
 
Resultatkrav 6.2. Dyrevelfærd 
Plantedirektoratet overtog pr. 1. januar 2010 kontrollen med dyrevelfærd fra Fødevarestyrel-
sen, hvilket medførte en betydelig udvidelse af direktoratets opgaveportefølje. Der er gen-
nemført 2.451 dyrevelfærdskontroller i 2010, hvilket svarer til det rekvirerede antal kontroller 
fra Fødevarestyrelsen. 
 
Den nye tilrettelæggelse af dyrevelfærdskontrollen betyder, at landmændene får færre kon-
trolbesøg af færre myndigheder på bedriften, da dyrevelfærdskontrollen typisk kombineres 
med andre kontroller. 
 
Dyrevelfærdsområdet var samtidig et område med generel stor mediebevågenhed i 2010, 
hvilket gav ekstra fokus på kontroludførelsen og resultaterne. Især var mediebevågenheden 
stor på mink-området, og Plantedirektoratet har i 2010 gennemført ca. 1.500 kontroller på 
samtlige pelsdyrfarme. 
 
Dyrevelfærdskontrollen foregår i et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen. Dette samarbejde 
blev evalueret i 4. kvartal 2010, og Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen har aftalt en ræk-
ke opfølgningsindsatser, der skal gennemføres i 2011. Plantedirektoratet har i 2010 anvendt i 
alt 11,8 mio. kr. på dyrevelfærdskontroller. Det har været nødvendigt i 2010 at omdisponere 
midler til løsning af opgaven. 
 
De beskrevne aktiviteter bidrager til at gennemføre Plantedirektoratets strategiske fokusom-
råde 2 – om at lette erhvervets kontrolbyrde, herunder udvikle mere effektive og målrettede 
kontrolmetode. 
 
Resultatkrav 6.3. Kvalitet af arealkontrollen 
Plantedirektoratet har gennemført et tilstrækkeligt antal fysiske kontroller til, at FødevareEr-
hverv kunne overholde sine mål om at udbetale enkeltbetalingsstøtten til 95 pct. af ansøgerne 
inden 1. december og 97 pct. inden d. 31. december. På grund af vintervejret og et forøget 
tidsforbrug på arealkontrollerne som følge af skærpede kvalitetskrav var det desværre ikke 
muligt at få gennemført 80 pct. af arealkontrollerne inden 1. december som fastsat i leve-
ringsplanen mellem Plantedirektoratet og FERV. 
 
Plantedirektoratet har i 2010 gennemført flere initiativer til styrkelse og kvalitetssikring af 
den fysiske kontrol af arealstøtteordningerne. 
 
Som led i Projekt Bedre Kontrol har Plantedirektoratet bl.a. gennemført supervision af kon-
trollørerne og via periodevis dobbeltbemandet kontrol gennemgået en kompetenceudvikling 
for at opnå en mere ensartet og korrekt kontrol. Der er også udviklet planlægningsrapporter 
til opfølgning på kontroller i lokalafdelingerne, og der er oprettet elektroniske tjek af data 
inden kontrolstart, så fejl i kontrollen undgås. 
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Desuden besluttede Plantedirektoratet at strømline styringen af kontrolprocesser og anvendel-
sen af kontrolressourcerne ved at ændre den eksisterende distriktsstruktur, så der kunne ind-
føres en mere effektiv planlægning på tværs af de tidligere distriktsgrænser. I den forbindelse 
blev det besluttet at reducere de 6 distrikter til 5 lokalafdelinger med virkning fra 1. februar 
2011. Derudover er der udviklet og implementeret et nyt planlægningssystem, som skal hånd-
tere de nye åbne afdelingsgrænser og automatisere fordelingen af kontrolopgaver med ud-
gangspunkt i den enkelte kontrollørs kompetencer og bopæl. Systemet bliver fuldt udrullet i 
2011, hvor alle større opgaver forventes fordelt via systemet. 
 
Endvidere iværksatte Plantedirektoratet et projekt om ensartet kontrolpraksis, så kontrolsitua-
tioner vurderes ens uafhængigt af geografi og kontrollør. Projektet blev afsluttet i december 
2010, og resultatet blev en rapport med en række konkrete anbefalinger, som øger ensartethe-
den og kvaliteten af kontrolopgaverne. Anbefalingerne forventes implementeret i 2011, hvil-
ket vil være til gavn for Plantedirektoratets opdragsgivere og kunder og samtidig skærpe di-
rektoratets konkurrenceevne. De samlede omkostninger forbundet med arealkontroller har 
udgjort 41,0 mio. kr. i 2010. Det har været nødvendigt at omdisponere midler til løsning af 
denne opgave i 2010. 
 
De beskrevne aktiviteter bidrager til at gennemføre Plantedirektoratets strategiske fokusom-
råde 2 – om at lette erhvervets kontrolbyrde, herunder udvikle mere effektive og målrettede 
kontrolmetoder. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabet for Plantedirektoratet er udarbejdet efter omkostningsprincipper i overensstem-
melse med Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19/12 2006. Regnskabs-
praksis fremgår af bilag 1. 
 
3.2 Resultatopgørelse 

Plantedirektoratets resultat for 2010 viser et overskud på 2,0 mio. kr. mod finanslovsbudget-
teret balance mellem indtægter og omkostninger, jf. tabel 3.1. Resultatet vurderes som til-
fredsstillende, og overføres til det overførte overskud på balancen. 
 

 
 

Tabel 3.1 Resultatopgørelse 2010, 1.000 kr.
Regnskab Budget Regnskab

2009 FL+TB  2010 2010

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling

Nettobevilling -189.900 -205.000 -205.000
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0 0 0
Reserveret af indeværende års bevillinger 0 0 8.500

Indtægtsført bevilling i alt -189.900 -205.000 -196.500

Salg af varer og tjenesteydelser -16.400 -11.000 -26.694
Tilskud til egen drif t -306 -500 -257
Gebyrer -97.494 -101.900 -81.550

Ordinære driftsindtægter i alt -304.100 -318.400 -305.001

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre 0 0 0
Forbrugsomkostninger 0 0 0
Husleje og bygningsvedligehold 2.458 22.200 19.331
Andre forbrugsomkostninger 0 0 0

Forbrugsomkostninger i alt 2.458 22.200 19.331

Personaleomkostninger
Lønninger 185.846 183.135 190.216
Pension 27.319 27.365 28.093
Lønrefusion -7.363 -7.000 -7.718
Andre personaleomkostninger 407 200 3.316

Personaleomkostninger i alt 206.209 203.700 213.907

Andre ordinære drif tsomkostninger 77.293 78.900 71.321
Af- og nedskrivninger 13.804 15.400 14.610

Ordinære driftsomkostninger i alt 299.764 320.200 319.169

Resultat af ordinær drift -4.336 1.800 14.169

Andre driftsposter
Andre drif tsindtægter -8.167 -12.900 -23.119
Andre drif tsomkostninger 2.692 4.500 4.144

Resultat før finansielle poster -9.811 -6.600 -4.806

Finansielle poster
Finansielle indtægter -432 -300 -72
Finansielle omkostninger 7.215 6.900 2.920

Resultat før ekstraordinære poster -3.028 0 -1.958

1 Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter -101 0 -40
Ekstraordinære omkostninger 110 0 41

Resultat -3.018 0 -1.957
Kild e:  Navision og BS

A nmærkning : I tabellen anvendes Navision-fortegn - indtægter vises med negativt og omkostninger med posit ivt fortegn.

Not e
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Som det fremgår af tabel 3.2 er årets resultat et overskud på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. 
vedrører den rent gebyrfinansierede virksomhed, og 0,3 mio. kr. vedrører den ordinære – 
primært bevillingsfinansierede – virksomhed. 
 
Årets resultat for de gebyrfinansierede områder har været et overskud på 1,7 mio. kr. Ind-
tægterne har udgjort 87,4 mio. kr. hvoraf en del stammer fra aftalte overførsler fra øvrige 
opgaveområder jf. aftale om korrektioner til finansiering af lukning af frølaboratoriet i 2011. 
Omkostningerne har udgjort 85,8 mio. kr.7 Resultatet for de brugerfinansierede opgaver er 
et underskud på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at områdets akkumulerede overskud er 
anvendt til gældsafvikling i forbindelse med lukning af frølaboratoriet. Resultatet for de be-
villingsfinansierede områder er et overskud på 4,0 mio. kr. Samlet set giver dette et over-
skud på 0,3 mio. kr. vedrørende den ordinære virksomhed.8 
 
Årets overskud overføres til det overførte overskud på balancen, jf. tabel 3.2. 
 

 
 
Regnskabsregistreringen i Navision vil blive tilpasset denne resultatdisponering.  
 
3.3 Balance 

Plantedirektoratets balance for 2010 fremgår af tabel 3.3. Balancesummen er i 2010 reduceret 
med 48,5 mio. kr. 
 
På aktivsiden knytter de væsentligste bevægelser til flg. balanceposter: 

• Bygningsmassen: Plantedirektoratet overgik i 2010 til statslig huslejeordning under 
Universitets- og Bygningsstyrelsen, UBST, og overdrog i denne forbindelse byg-
ningsmassen til UBST. Denne overdragelse mm. har reduceret værdien af de materiel-
le anlægsaktiver med 95,6 mio. kr. 

• Tilgodehavender: Plantedirektoratets tilgodehavender er steget med 31,3 mio. i for-
hold til ultimo 2009. Stigningen skyldes:  

� Sen fakturering af salg af varer og tjenesteydelser på ca. 10 mio. kr., heraf 5,9 
mio. kr. til dyreregistreringsafgift – indgået efter årsskiftet.  

� Tilgodehavende fra UBST vedr. udlæg til vedligeholdelse i 2010 – indgået ef-
ter årsskiftet. 

� Stigning i interne statslige overførsler på i alt ca. 5 mio. kr. – indgået efter års-
skiftet. 

� Ændring på ca. 15,5 mio. kr. skyldes fejl i posteringspraksis ultimo 2009, som 
nævnt i årsrapport 2009 – indgået efter årsskiftet. 

• Udviklingsprojekter under opførelse: Plantedirektoratet har øget udviklingsprojek-
ter under opførelse med ca. 10 mio. kr. i 2010. Udviklingsomkostningerne er først og 
fremmest forbundet med GHI-systemet, SJI-systemet, VAKS samt PD-GIS. 

                                                             
7 Se bilag 3 for nærmere gennemgang af de gebyrfinansierede områder. 
8 Se tabel 1.1 for detaljeret opgørelse af regnskab og korrektioner for de forskellige finansieringsområder. 

Tabel 3.2 Resultatdisponering 2010, 1.000 kr.

Disponeret til bortfald 0
Disponeret til udbytte til statskassen 0
Disponeret til overført overskud 1.957

heraf overført overskud - gebyrvirksomhed 1.699

heraf overført overskud - ordinær virksomhed 258

Kilde:  SB og Navision

Disponering Beløb
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På passivsiden knytter de væsentligste bevægelser til flg. balanceposter: 

• Langfristet gæld: Gældsforpligtelsen er reduceret med ca. 85 mio. kr. i 2010, hvilket 
først og fremmest skyldes en overdragelse af bygningsmasse på 95,6 mio.kr. til 
UBST. Desuden mangler flytning af likviditet mellem FF4 og FF7, jf. afsnit 3.5 Op-
følgning på likviditetsflytning.  

• Anden kortfristet gæld: Stigningen i anden kortfristet gæld på 5,9 mio. kr. ultimo 
2010 i forhold til 2009 skyldes hovedsageligt en stigning i flex- og overarbejdsfor-
pligtelsen på ca. 1,5 mio. kr., samt højere udgående skyldig moms grundet den sene 
debitorfakturering i 2010 (moms indbetalt til skat efter årsskiftet). 

• Periodeafgrænsningsposter er steget med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes følgende: 
� En stigning grundet fejl i posteringspraksis for periodeafgrænsningsposterne 

ultimo 2009 på ca. 15,5 mio. kr. (som nævnt i årsrapport 2009). 
� Et fald grundet højere periodiseringer af omkostninger på 3,0 mio. kr. 

 
3.4 Egenkapitalforklaring 

Af tabel 3.4 fremgår ændringerne i posterne på egenkapitalen i 2010. Som det fremgår, kan 
1,7 mio. kr. af årets overskud henføres til de gebyrfinansierede aktiviteter, mens 0,3 mio. kr. 
af årets overskud vedrører den ordinære virksomhed. Plantedirektoratets overførte overskud 
ultimo 2010 udgør i alt 2,7 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. vedrørende gebyrområdet og 1,2 mio. 
kr. vedrørende den ordinære virksomhed.  

T abel 3.3  P lantedirekto ratets balance pr. 31.12.2010, 1.000 kr.
P rimo Ult imo P rimo Ult imo

2010 2010 2010 2010
A nlægsakt iver

Immaterielle anlægsakt iver Egenkapita l
Færdiggjorte udviklingspro jekter 36.512 33.207 Reguleret egenkapital (startkapital) 13.080 13.080
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 394 211 Opskrivninger 0 0
Udviklingspro jekter under opførelse 4.048 14.604 Reserveret Egenkapital 0 0

2 Immaterielle anlægsakt iver i alt 40 .953 48.021 Overført overskud 768 2.726
M aterielle  anlægsakt iver Egenkapita l i alt 13.848 15.806

Grunde, arealer og bygninger 94.852 0
Infrastruktur 0 0 4 H ensatte fo rpligte lser 905 4.157
Transportmateriel 488 664
Produktionsanlæg og maskiner 5.151 7.033 Langfris tede gældsfo rpligtelser
Inventar og IT-udstyr 5.244 5.426 FF4 Langfristet gæld 136.740 55.299
Igangværende arbejder for egen regning 2.955 0 FF6 Bygge- og IT-kredit 3.362 0

3 M aterielle  anlægsakt iver i a lt 108.690 13.123 Donationer 0 0
F inansielle  anlægsakt iver 5 Prio ritetsgæld 180 0

Statsforskrivning 13.080 13.080 Anden langfristet gæld 0 0
Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Langfris tede gældsfo rpligtelser i a lt 140.282 55.299

F inansielle  anlægsakt iver i a lt 13 .080 13.080
A nlægsakt iver i a lt 162.723 74.224 Ko rtfristede gældsfo rpligte lser
Omsætningsakt iver Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.823 12.746

Varebeho ldninger 90 0 Anden kortfristet gæld 7.240 13.238
Tilgodehavender 10.588 41.888 Skyldige feriepenge 27.748 31.092
Værdipapirer 0 0 Reserveret bevilling 0 8.500
Likvide beho ldninger Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
FF5 Uforrentet konto 26.088 29.290 Periodeafgrænsningsposter, fo rpligtelser -7.773 4.707
FF7 Finansieringskonto -5.390 143 Ko rtfristede gældsfo rpligte lser i alt 39.039 70.283
Andre likvider -23 0
Likvide beho ldninger i alt 20 .674 29.432 Gældsfo rpligte lser i alt 179.321 125.581

Omsætningsakt iver ia lt 31.352 71.320
A ktiver i a lt 194.075 145.544 P assiver i a lt 194.075 145.544
Kild e:  SKS /  Navision

Not e A KT IVER Not e P A SSIVER
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3.5 Opfølgning på likviditetsordning 

Plantedirektoratet har efter den 31. december 2010 foretaget følgende likvide transaktioner: 

• Overført 3.262.059,10 kr. fra finansieringskontoen (FF7) til den uforrentede konto 
(FF5) ifølge reglerne om binding af ultimosaldoen for hensættelser / nettoomsæt-
ningsaktiverne samt kortfristet gæld. Bogført efter periode 13. Den bundne saldo er 
herefter kr. 32.551.782,88 

• Overført 5.845.256,87 kr. fra den langfristede gældskonto (FF4) til finansieringskon-
toen (FF7) til finansiering af anlægsaktiver bogført efter periode 13. 

 
De manglende likvide transaktioner er sket i det nye år. På dette grundlag opfylder Plantedi-
rektoratet de generelle krav om, at saldoen på bygge- og it-kreditten skal svare til summen 
af udviklingsprojekter under opførelse og igangværende arbejder for egen regning, og om at 
den langfristede gæld (FF4) ikke må overstige anlægsaktivernes værdi. 
 
Plantedirektoratet har ultimo 2010 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 35 pct. jf. tabel 3.5. 
 

 
 
Lånerammen reduceres til 70,0 mio. kr. i 2011 som følge af overgang til huslejeordning. 
Plantedirektoratet forventer ikke at overskride den nye låneramme i 2011. 
 
3.6 Bevillingsregnskab 

Plantedirektoratet er i 2010 tilført nettobevilling på 205,0 mio. kr. inklusiv tillægsbevillinger, 
hvoraf 8,5 mio. kr. er reserveret til planlagte aktiviteter i kommende finansår. Der har ikke 
været forbrug af reserverede midler i 2010. Reservationen på 8,5 mio. kr. vedrører forsinkede 
Grøn Vækst-initiativer, jf. punkt 1.5. 
 

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring 2009-2010, 1.000 kr.

Egenkapital primo 10.830 13.848

Startkapital primo 13.080 13.080
+ Ændring i startkapital 0 0
Startkapital ultimo 13.080 13.080

Overført overskud primo -2.250 768
- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder - -175

- heraf overført overskud vedrørende nettotalsfinansierede områder - 943

+ Regulering af overført overskud 0 0
+ Overført f ra årets resultat 3.018 1.957

- heraf overskud vedrørende gebyrområder -2.326 1.699

- heraf overskud vedrørende nettotalsfinansierede områder 5.344 258

Overført overskud ultimo 768 2.726
- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder - 1.524

- heraf overført overskud vedrørende nettotalsfinansierede områder - 1.201

Egenkapital ultimo 13.848 15.806
Kilde:  SB, Navision

2009 2010

Tabel 3.5 Udnyttelse af lånerammen 2010, 1.000 kr.
Regnskab

2010
Sum af saldo på FF4 pr. 31.12.2010 55.299
Låneramme, jf. FL 2010 159.200
Udnyttelse af låneramme 35%

Kilde:  SKB / Navision
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Årets indtægter udover bevilling har udgjort 131,7 mio. kr. mod budgetteret 126,6 mio. kr. 
Forskellen skyldes mindreindtægter på de gebyr- og brugerfinansierede områder og merind-
tægter på de bevillingsfinansierede områder – herunder bl.a. en intern statslig overførsel til 
dækning af meromkostninger i forbindelse med dyrevelfærdskontrollerne på 3,9 mio. kr.  
 
Årets omkostninger har udgjort 326,3 mio. kr. mod finanslovsbudgetterede omkostninger på 
331,6 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til de finanslovsbudgetterede omkostninger henføres 
bl.a. til at Plantedirektoratets reelle husleje efter overgang til statslig huslejeordning i en 
overgangsperiode er lavere end den tilførte merbevilling. Endvidere har der ikke været aktivi-
tet på GMO-kompensationsordningen. 
 
Samlet giver dette et overskud på 2,0 mio. kr. i 2010. 
 

 
 
For de enkelte underkonti bemærkes flg.: 
 
For den indtægtsdækkede kontrolvirksomhed under underkonto 10, er årsresultatet samlet 
set et underskud på 2,0 mio. kr. Underskuddet henføres primært til ubalance mellem indtæg-
ter og omkostninger på plante- og plantesundhedsområdet samt underdækning på det bruger-
finansierede område. Gebyrområdet under frø- og sædekornsområdet tilføres akkumuleret 
overskud fra de brugerfinansierede opgaver og fra de bevillingsfinansierede områder, så ge-
byrområdet under frø og sædekorn efter korrektion giver overskud i 2010 i forbindelse med 
lukning af frølaboratoriet. 
 
For underkonto 20, den bevillingsfinansierede kontrolvirksomhed, er resultatet i 2010 et 
mindreforbrug på 15,2 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. reserveres til udskudte og forsinkede op-
gaver under Grøn Vækst 2.0-aftalen. Der er foretaget reservationer på biområdet og på pesti-
cidområdet, jf. afsnit 1.5. Endvidere skal en del af årets overskud overføres til udskudte øko-
logikontroller i 2011. Mindreforbruget skyldes bl.a. midlertidigt provenu i forbindelse med 
overgang til huslejeordning. 
 
For underkonto 50, kompensationsordning GMO, er årsresultatet et overskud på 1,7 mio. kr. 
Det akkumulerede resultat på kontoen anvendes til dækning af akkumuleret gæld i forbindel-
se med lukning af frølaboratoriet. Både for underkonto 91, egen opgaveudførelse, under-
konto 97, twinningprojekter, er resultatet mindre overskud i 2010.  
  

Tabel 3.6 Bevillingsregnskab 2010 for §24.31.11, mio. kr. 
Regnskab Budget Regnskab Difference Budget

2009 FL2010 2010 R2010-FL2010 FL2011
Nettoudgif tsbevilling 189,9 205,0 205,0 0,0 188,2
Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 -8,5 -8,5 8,5
Indtægter 122,9 126,6 131,7 5,1 126,2
Omkostninger 309,8 331,6 326,3 -5,3 322,9
Årets resultat 3,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Kilde : SB, Navision, FL2011.
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5. Bilag til årsrapporten 

Bilag 1 Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabs-
væsen af 19. december 2006 og de nærmere retningslinjerne i Finansministeriets økonomisk 
administrative vejledning. 
 
Generel regnskabspraksis 
Nedenfor fremgår forklarende tekster til regnskabet samt visse beløbsmæssige grænser, som 
anlægsaktiver er opgjort efter. 
 
Emne Beskrivelse 

Registreringer i  
Navision Stat 

Plantedirektoratet anvender Navision Stat som lokalt økonomisystem. Alle indtæg-
ter og omkostninger bogføres obligatorisk på art, sted og aktivitet (formål). 

Hovedformål Omkostninger og indtægter kan via aktivitetsregistrering og eventuelle fordelings-
nøgler henføres til hovedformål. Lønomkostninger i Navision Stat er konteret på 
hovedformål ved hjælp af timeregistreringer fra Promark- og Dakarsystemet. 

Indirekte konteringer i 
enheder/afdelinger 

Lønomkostningerne i Navision Stat kan ikke konteres direkte på hovedformål. På 
baggrund af tidsregistreringssystemerne Promark og Dakar omdannes udgifterne 
til omkostninger på de enkelte hovedformål.  

Fordeling af indirekte  
omkostninger 

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan henføres til de 
egentlige faglige aktiviteter, og som afholdes uden for enhederne. De indirekte 
omkostninger er omkostninger til generel ledelse, administration og hjælpefunkti-
oner. Generel ledelse og administration omfatter omkostninger afholdt af direktio-
nen, direktionssekretariatet, Økonomisk kontor og HR-afdelingen. Hjælpefunktio-
ner omfatter omkostninger afholdt af teknisk afdeling, it-afdelingen og serviceaf-
deling mv. De indirekte omkostninger består af både løn- og øvrige driftsomkost-
ninger og fordeles på baggrund af lønomkostningerne på de enkelte hovedformål. 
De indirekte omkostninger udgjorde i 2010 21 pct. af de samlede omkostninger. 

Varebeholdninger Plantedirektoratet har ingen varebeholdninger. Enkelte analyser gennemføres over 
en 2-årig periode. Fakturering sker ved afslutning. Denne værdi er ikke medtaget 
som igangværende arbejder, da værdien anses for uvæsentlig og kun udgør ikke 
fakturerede løndele. 

  

Moms Plantedirektoratet er registreret som fuld momspligtig virksomhed med månedsvis 
afregning. 

Nettotal Som statsvirksomhed har Plantedirektoratet en nettoudgiftsbevilling (nettotallet), 
der er forskellen mellem direktoratets omkostninger og indtægter. 

 

Regnskabspraksis vedrørende omkostningsregnskabet 

Emne Beskrivelse 

Anlægsaktiver Plantedirektoratet har aktiveret køb af aktiver på over kr. 5.000 når det drejer sig 
om laboratoriebunker til og med året 2010. I 2011 stoppes denne praksis.  
Fra året 2010 sker der ikke tilgang til it-udstyrsbunkerne (it-aktiver under kr. 
50.000), men der afskrives forsat på disse bunker indtil restværdien bliver reduce-
ret til et mindre beløb (ca. kr. 10.000), hvorefter bunken straksafskrives. 
Anskaffelser i året med en selvstændig værdi på 50.000 kr. eller derover er aktive-
ret særskilt, mens anskaffelser på under 50.000 kr. er aktiveret i standardbunker 
eller i de frivillige Plantedirektorat-bunker. 
Forbedringsomkostninger på under 5.000 kr. er ikke aktiveret. Ligeledes er forbed-
ringsomkostninger på bunker heller ikke aktiveret. 
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Afskrivninger, som ressourcemæssigt belaster flere aktiviteter, er i regnskabet 
fordelt på de pågældende aktiviteter efter skønsmæssigt beregnede fordelingsnøg-
ler eller efter timeforbrug. 

 
 
Regnskabspraksis vedrørende gebyrberegningen 

Emne Beskrivelse 

Driftsindtægter, 
gebyrer og takster 

Direktoratets opgaver med indtægtsdækket kontrolvirksomhed udføres med fuld 
omkostningsdækning. Dele af det indtægtsdækkede område er gebyrafløftet med 
midler fra Plantedirektoratets driftsbevilling. Der foretages en årlig nykalkulation 
af gebyrer og takster, der fremgår af betalingsbekendtgørelser og Plantedirektora-
tets prisliste for serviceydelser. Det forventede aktivitetsomfang, timeforbrug, 
personaleomkostninger, øvrige driftsomkostninger og fællesomkostninger, danner 
grundlag for fastlæggelsen af gebyrer og takster. Kalkulationerne udarbejdes for 
enkeltaktiviteter eller grupper af aktiviteter. Forslag til gebyrer og takster drøftes 
med repræsentanter for brugerne. 
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Bilag 2 Noter til resultatopgørelse og balance 

Note 1 Ekstraordinære poster 
 
Tabel 5.1 Ekstraordinære poster, 1.000 kr. 

 Beløb 
Indtægter  
Ekstraordinære tilskud fra SCKK-fonde 40 
I alt 40 

  
Ekstraordinære omkostninger  
Ekstraordinære pensionsomkostninger -41 
I alt -41 

 
 
 
Note 2 Immaterielle anlægsaktiver 
 
Tabel 5.2 Immaterielle anlægsaktiver, mio. kr. 

  

Færdiggjorte 
udviklingsprojek-

ter 

Erhvervede kon-
cessioner, paten-
ter, licenser mv. alt 

Kostpris pr. 1. januar 2010 61,4 12,1 73,5 
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse    
Tilgang 3,8 0,0 3,8 
Afgang    
Kostpris pr. 31.12.2010 65,2 12,1 77,3 
Akkumulerede afskrivninger -32,0 -11,9 -43,9 
Akkumulerede nedskrivninger    
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2010 -32,0 -11,9 -43,9 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010 33,2 0,2 33,4 
Årets afskrivninger -7,2 -0,2 -7,3 
Årets nedskrivninger    
Årets af- og nedskrivninger  -7,2 -0,2 -7,3 
Afskrivningsperiode, år 5-8 år 2-5 år  

 
 
 

  
Udviklingsprojekter 

under udførelse 

 

Primo saldo pr. 1. januar 2010 4,0 
Tilgang 10,7 
Nedskrivninger 0,1 
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2010 14,1 

  



27 
 

Note 3 Materielle anlægsaktiver 
 
Tabel 5.3 Materielle anlægsaktiver, mio. kr. 

  

Grunde, 
arealer og 

bygnin-
ger 

Produk- 
tions-  

anlæg og 
maskiner 

Trans-
port-

materiel 

Inventar 
og it-

udstyr I alt 

Kostpris pr. 1. januar 2010 107,9 17,5 1,4 38,1 164,9 
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse      
Tilgang 3,4 4,0 0,4 2,5 10,4 
Afgang -127,6 -0,2 0,0 0,0 -127,8 
Kostpris pr. 31.12.2010 -16,3 21,4 1,8 40,6 47,5 
Akkumulerede afskrivninger 6,2 -14,4 -1,1 -35,2 -44,5 
Akkumulerede nedskrivninger 10,1 0,0 0,0  10,1 
Akkumulerede af- og nedskrivninger 16,3 -14,4 -1,1 -35,2 -34,4 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010 0,0 7,0 0,7 5,4 13,1 
Årets afskrivninger -6,2 -2,1 -0,2 -2,4 -10,9 
Årets nedskrivninger      
Årets af- og nedskrivninger  -6,2 -2,1 -0,2 -2,4 -10,9 
Afskrivningsperiode, år 10-50 år 2-15 år 5 år 3-5 år  
 

  
Igangværende arbej-
der for egen regning 

 

Primo saldo pr. 1. januar 2010 3,0 
Tilgang 0,1 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til færdiggjorte projekter -3,1 
Kostpris pr. 31.12.2009 0,0 

 
Note 4 Tab på debitorer 
 
 Tabel 5.4 Tab på debitorer, 1.000 kr.  

 Beløb 
Tab på debitorer, akkumuleret primosaldo 4.899 
Tilgang 745 
Tab på debitorer, saldo pr. 31.12.2010 5.643 

 
Note 5 Hensatte forpligtelser 
 
 Tabel 5.5 Hensatte forpligtelser, 1.000 kr.  

 Beløb 

Åremålsforpligtelser, primo 905 
Tilgang 3.252 
Hensættelser pr. 31.12.2010 4.157 

 
Tilgangen vedrører primært 3,0 mio. kr. hensat til fratrædelsesomkostninger i forbindelse 
med lukning af Plantedirektoratets laboratorium for frøanalyser. 
 
Note 6 Prioritetsgæld 
 
Tabel 5.6 Prioritetsgæld, 1.000 kr. 

 Beløb 

Prioritetsgæld pr. 1. januar 2010 206 
Afdrag -206 
Prioritetsgæld pr. 31.12.2010 0 
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Bilag 3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Årets resultat for Plantedirektoratets tre gebyrområder og de enkelte gebyrordninger fremgår 
af tabel 5.7 nedenfor. 
 
Tabel 5.7 Resultat for gebyrområder og -ordninger, 1.000 kr. 

 
 Resultat Akkumuleret resultat 
 20071 20082 2009 2010 Primo 

2010 
Ultimo 
2010     Før kor-

rektion 
Korrek-

tion 
Efter kor-
rektion 

1. Certificering af frø og sæde-
korn mv.  -2.500 -1.702 -5.017 8.687 3.670 -2.851 819 
- Kontrol med frø og sædekorn - -1.445 -2.210 -4.732 8.687 3.955 -3.328 627 
- Sortsafprøvning - -1.054 508 -285  -285 476 191 

2. Overvågning og kontrol af 
foderstofproduktion og -
anvendelse 287 1.676 2.172 2.240 -1.835 405 4.691 5.097 
- Kontrol med foder og foder-
virksomheder -1.001 2.444 2.668 2.588 -1.884 704 6.162 6.866 

- Kontrol med gødning mm. 977 -697 -643 -550 49 -501 -1.425 -1.926 
- Tilsyn med spildevandsslam 
mm. 292 -54 24 212 0 212 -44 168 

- Kontrol med autoriserede la-
boratorier 19 -16 122 -9 0 -9 -1 -11 

3. Overvågning og kontrol af 
planter og planteprodukter 1.678 -1.240 -2.796 -2.803 427 -2.376 -2.015 -4.390 
- Plantesundhedskontrol mm. 1.357 -1.736 -3.343 -2.906 393 -2.514 -3.409 -5.922 
- Kontrol med emballagetræ 353 62 320 42 20 62 746 807 
- Kontrol med skovfrø og -
planter -31 435 227 87 15 102 648 750 

- Kartofler - - - -25 0 -26  -26 
I alt 1.965 -2.064 -2.326 -5.579 7.279 1.700 -175 1.525 

 
Note: Resultatopgørelsen kan ikke umiddelbart sammenlignes med årsrapportens oversigt over gebyrordninger i 2008, idet en del af disse 

ordninger fra 2009 er fuldt gebyrfinansierede. 
1 Resultatet i 2007 og de akkumulerede resultater er inklusive tillægsbevilling i 2007 (1,7 mio. kr.) til delvis udligning af underdækning fra 

tidligere år. 
2 Resultatet i 2008 og de akkumulerede resultater er inklusive bevilling i 2008 (2,8 mio. kr.) prioriteret til udligning af underdækning i forbin-

delse med tilbageførsel af grønne afgifter og lettelse af administrative byrder. 
3 Det akkumulerede resultat 2010 er inklusive uforbrugt bevilling til kompensationsordning vedr. GMO på 3,8 mio. kr. og akkumuleret resultat 

for rekvirerede ydelser ultimo 2010 på 2,6 mio. kr. prioriteret til delvis udligning af underdækning fra tidligere år. 
 

 
Plantedirektoratets regnskab for 2010 viser et samlet underskud for gebyrområderne på 5,6 
mio. kr. samt en saldo for det overførte overskud på 0,6 mio. kr. Underskuddet i 2010 dækker 
over en vis ubalance på enkelte gebyrordninger. En samlet handlingsplan for gebyrområdet 
har været i fokus i Grøn Vækst 2.0-aftalen, med det mål at gøre Plantedirektoratets kontrol-
indsats mere målrettet og effektiv. Omkring ubalancerne på de enkelte gebyrordninger be-
mærkes følgende: 
 

• Kontrol med frø og sædekorn: Resultatet af den ordinære drift viser et underskud på 
5,0 mio. kr. Aktiviteten på området har i en årrække været faldende, og Plantedirektora-
tet har på denne baggrund truffet beslutning om at lukke laboratorium for frøanalyser. 
Lukningen træder i kraft pr. 1. maj 2011. Frø og sædekornsområdet er som følge af af-
tale om finansiering af lukning af frølaboratoriet tilført 8,7 mio. kr. til delvis dækning af 
afviklingsomkostningerne. Denne tilførsel fremgår af det akkumulerede resultat ultimo 
2010. Med lukningen af frølaboratoriet og en række øvrige initiativer som følge af ge-
byranalysen i 2010, er det Plantedirektoratets forventning, at der er dannet grundlag for 
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fremadrettet at skabe balance mellem indtægter og omkostninger på området. Blandt 
disse øvrige effektiviseringsinitiativer kan nævnes, at en del af Plantedirektoratets ydel-
ser gøres frivillige og konkurrenceudsættes, samt at der implementeres procesforbed-
ringer i Plantedirektoratets kontrolarbejde – forbedringer der er identificeret i nært sam-
arbejde med de berørte erhverv. 
 

• Kontrol med foder og fodervirksomheder: Resultatet for foderområdet alene er et 
overskud på 0,7 mio. kr. Foderkontrollen var ét af de centrale områder i gebyranalysen i 
2010, og omkostningerne på området skal i allerede i 2012 være reduceret med 25 pct. i 
forhold til 2008. Omkostningsreduktionerne skal bl.a. sikres gennem bedre kontrolko-
ordinering internt på området, gennem udvidelse af det offentlige / private samarbejde 
og øget digitalisering. Det akkumulerede resultat på området inddrages i det fremadret-
tede arbejde med at tilpasse indtægter og omkostninger til beslutningerne truffet på 
baggrund af gebyranalysen. 

 
• Kontrol med gødning mm.: Regnskabet for gødningsområdet er et underskud på 0,6 

mio. kr. i 2010. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og den ansvarlige enhed har planlagt 
en række initiativer, der skal sikre overskud på ordningen i 2011. På gødningsområdet 
er det indtægterne der har svigtet – omkostningerne knyttet til området ligger på niveau 
med det foresatte i forbindelse med gebyranalysen i 2010. Gødningsopgaverne blev i 
forbindelse med den større organisationsomlægning i PD i 2010 flyttet fra Foder- til 
Miljøenheden, og det er den nye ansvarlige enheds forventning, at der kan skabes fagli-
ge og økonomiske synergieffekter til gavn for omkostningsniveauet ved flytningen. 

 
• Plantesundhedskontrol mm.: Resultatet for området er et underskud på 2,8 mio. kr. 

Resultatet er ikke tilfredsstillende. Området har i en årrække været under økonomisk 
pres, hvilket skyldes faldende aktivitetsnedgang og udfordringer med at tilpasse kapaci-
teten hertil. Regeringens Økonomiudvalg godkendte i 2010 ekstraordinære takstforhø-
jelser, der trådte i kraft medio 2010. I 2011 vil de vedtagne takststigninger have effekt 
hele året. Også plantesundhedsområdet var en del af den omfattende gebyranalyse i 
2010, og i denne analyse blev der identificeret en række effektiviseringstiltag, der kan 
reducere omkostningerne på området allerede fra og med 2011. Tiltagene omfatter risi-
kobaseret kontrol, konkurrenceudsættelse og nye styrings- og planlægningsværktøjer.  
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Bilag 4 Indtægtsdækket virksomhed 

En mindre del af Plantedirektoratets analysevirksomhed har efter udbudsforretning i 2005 
været varetaget fra 1. juli 2005 som egen opgaveudførelse efter reglerne om indtægtsdækket 
virksomhed.  
 
Tabel 5.8 Regnskabsdata for indtægtsdækket virksomhed, 1.000 kr. 

 2007 2008 2009 2010 

Teknisk afdeling -101 186 - 6 1 

Laboratorievirksomhed 7 196 0 3 
Årets nettoresultat -94 382 0 9 

     

Akkumuleret resultat  -89 293 293 302 
Note: Plantedirektoratets vedligeholdelse af tekniske installationer mv. har efter konkurrenceudsættelse været udført som egen opgaveudfø-
relse i perioden 1. september 2005 til 31. december 2008. 
1 Er regnskabsført på indtægtsdækket virksomhed ved en fejl. Burde være konteret på delregnskab 3. 
 

Regnskabet for Plantedirektoratets indtægtsdækkede virksomhed viser et beskedent overskud 
i 2010. Det akkumulerede resultat ultimo 2010 er på 0,3 mio. kr. 
 
Akkumuleret resultat for rekvirerede ydelser 
Det akkumulerede resultat for rekvirerede ydelser fremgår af tabel 5.9. Rekvirerede ydelser 
omfatter brugerbetalte varer og tjenesteydelser, som udbydes på markedsvilkår. Det gælder 
for eksempel konsulentopgaver, analyser, undervisning o.l. 
 
Tabel 5.9 Akkumuleret resultat for rekvirerede ydelser, 1.000 kr. 

 2007 2008 2009 2010 

Rekvirerede ydelser 3.733 3.902 3.730 0 

 
De rekvirerede (frivillige) ydelser har i 2010 givet et underskud på 1,1 mio. kr.. Resultatet er 
ikke tilfredsstillende og kan især henføres til rekvirerede projekter på foderområdet. 
 
Det akkumulerede resultat ultimo 2010 på 2,6 mio. kr. er omprioriteret til delvis gældsafvik-
ling i forbindelse med lukning af Plantedirektoratets laboratorium for frøanalyser i 2011. 
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Bilag 5 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Årets resultat for Plantedirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår af tabel 5.10 
nedenfor. 
 
Tabel 5.10 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, 1.000 kr. 

 
Overført 

resultat primo Tilskud Omkostninger Resultat 
Overført 

resultat ultimo 

EU Twinning -417 246 0 246 -171 

 
Plantedirektoratet har i 2010 deltaget i EU’s twinningprogrammer vedrørende institutionsop-
bygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejds-
projekter. 
 
Plantedirektoratet vil afvikle underdækningen i takt med, at der gennemføres nye EU-Twin-
ningprojekter og disse giver overskud. 
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Bilag 6 Resultatopgørelse for opgaver 

 
Tabel 5.11 Resultatopgørelse for opgaver 0-7 i 2010, 1.000 kr. 

Indtægter Omkostninger Korrek-
tioner Resultat Opgave Bevilling Gebyrer Øvrige Direkte Indirekte 

0. Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration1 19.500 66 1.803 80.705 -68.329  8.994 

1. Certificering af frø og sædekorn 
mv. 9.165 16.775 20.046 40.297 10.074 1.526 -2.859 

 - Bevillingsfinansieret område 9.165 -1 1.569 8.133 2.311 -3.811 -3.522 
 - Gebyrfinansieret område 0 14.112 266 15.780 3.614 8.687 3.670 
 - Brugerfinansieret område 0 2.665 18.212 16.384 4.148 -3.350 -3.007 
2. Overvågning og kontrol af foder-

stofproduktion og -anvendelse 6.126 49.820 4.376 47.087 13.617 -642 -1.023 
 - Bevillingsfinansieret område 6.126 0 545 -6.774 1.746 -186 -2.036 
 - Gebyrfinansieret område 0 49.820 349 37.023 10.906 -1.835 405 
 - Brugerfinansieret område 0 0 3.483 3.290 965 1.379 607 
3. Overvågning og kontrol af planter 

og planteprodukter 23.541 14.851 4.939 36.036 9.614 -791 -3.109 
 - Bevillingsfinansieret område 23.541 0 62 18.151 4.613 -445 394 
 - Gebyrfinansieret område 0 15.075 587 14.268 4.197 427 -2.376 
 - Brugerfinansieret område 0 -225 4.291 3.616 803 -774 -1.127 
4. Overvågning og kontrol af økolo-

gisk  
jordbrugsproduktion 34.571 37 646 25.814 7.709 -92 1.640 

 - Bevillingsfinansieret område 34.571 1 149 25.311 7.596 0 1.813 
 - Gebyrfinansieret område 0 37 497 502 113 -92 -173 
 - Brugerfinansieret område   
5. Overvågning og kontrol med bære-

dygtig anvendelse af landbrugsjord 29.592 1 10.904 29.194 7.843  3.461 
 - Bevillingsfinansieret område 29.592 1 10.904 29.193 7.843  3.462 
 - Gebyrfinansieret område 0 0 0 0 0  -1 
 - Brugerfinansieret område   
6. Overvågning og kontrol af EU's  

landbrugsordninger 67.406 -1 7.452 62.442 18.165  -5.749 
 - Bevillingsfinansieret område 67.406 -1 7.452 62.413 18.165  -5.720 
 - Gebyrfinansieret område   
 - Brugerfinansieret område 0 0 0 -29   -29 
7. Politik og regeludvikling 6.597 0 14 4.701 1.308  602 
 - Bevillingsfinansieret område 6.597 0 14 4.701 1.308  602 
 - Gebyrfinansieret område 

    
  

 
 - Brugerfinansieret område 

    
  

 
I alt 196.500 81.550 50.182 326.275 0 0 1.957 
1 Nettoomkostningerne vedr. opgave 0, Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, er omfordelt til de øvrige opgaver. 
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Bilag 7 Afrapportering på resultatkontrakten 

1. Certificering af frø og sædekorn 
 

 
Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Bedre effekt af støttemidler til bevaring af oprindelige 
danske husdyrgenetiske ressourcer 

Effekt 2 

 
Fødevareministeriet giver tilskud til at bevare oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer. I 2010 skal tilskuds-
ordningen revideres, idet Fødevareministeriets Genressourceudvalg har udarbejdet vision, mål og strategi for Gen-
ressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer. Af strategien fremgår, at de nuværende tilskudskriteri-
er skal ændres, så disse fremover bliver mere intelligente og bedst muligt understøtter bevaringsarbejdet med de 
udrydningstruede husdyrracer. 
De oprindelige husdyrgenetiske ressourcer danner basis for al animalsk produktion og er således vigtige for både 
vores fødevaresikkerhed og for udviklingen i de landbrugsvirksomheder, der fremstiller kødprodukter. Det er sær-
ligt vigtigt at bevare de oprindelige husdyrgenetiske ressourcer for at kunne imødegå ændringer i f.eks. klima, pro-
duktionsvilkår, nye sygdomme, og forbrugerkrav til eksempelvis produktvariation. Endelig er de oprindelige hus-
dyrracer en del af den levende, danske kulturhistorie. Som et led i effektarbejdet vil Plantedirektoratet tilvejebringe 
viden om den eksakte nytteværdi af arbejdet med de oprindelige husdyrgenetiske ressourcer. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at opstille målhierarki, forandringsteori og indikatorsæt for den nye, intelli-
gente tilskudsordning. 
 
Arbejdet bliver gennemført i 4. kvartal 2010 og er en del af implementeringen af ”Strategi for effektbaseret styring i 
Fødevareministeriet 2010 – 2013”. Arbejdet med effektmåling sættes i drift i 2011, når den intelligente støtteord-
ning træder i kraft. Herefter måler Plantedirektoratet med relevant kadence effekten af indsatsen og vurderer beho-
vet for justeringer mv. Resultaterne vil blive afrapporteret i forbindelse med kvartalsrapporterne til departementet. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Plantedirektoratet har i 2. halvår af 2010 opstillet målhierarki, forandringsteori og indikatorsæt for den nye, intelli-
gente tilskudsordning. Sideløbende har ordningen været forelagt Genressourceudvalget på to møder i efteråret 2010. 
Det er planen, at Genressourceudvalget behandler og beslutter endelig indstilling om nye intelligente tilskudsformer 
primo marts 2011. Processen har været vægtet højt af hensyn til at opnå fuld opbakning til forandringen fra såvel 
udvalgsmedlemmer, som de respektive baglande. 
 
2 Bedre digitale indberetningsløsninger Effektivitet 4 
 
For at lette både virksomhedernes og Plantedirektoratets administrative byrder udvides virksomhedernes mulighe-
der for at indberette oplysninger om frøpartier fra virksomhedens it-system direkte til Plantedirektoratets it-system 
til frøcertificering i 2010. Denne system-til-system-løsning indebærer yderligere effektiviseringer af virksomheder-
nes og Plantedirektoratets arbejdsgange.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at modtage 25.000 digitale indberetninger, svarende til 76 pct. af de 33.000 
forventede indberetninger i 2010. Plantedirektoratet skønner, at erhvervets besparelse bliver på sammenlagt ca. 
2.000 timer i 2010. 
 

År 2008 2009 2010 (mål) 2010 (resultat) 
Antal indberetninger 
modtaget digitalt 

 
5.700 

 
6.000 

 
25.000 

 
18.800 

 
Målet er delvist opfyldt. 
 
Plantedirektoratet har modtaget 18.800 digitale indberetninger i 2010. Den manglende målopfyldelse skyldes ho-
vedsageligt at vi har været nødt til at prioritere programmeringsressourcer til andre mere presserende udviklingsop-
gaver, som følge af den planlagte lukning af Plantedirektoratets laboratorium for frøanalyser, herunder lukning af 
laboratoriets it-system. Vi forventer at kunne tilbyde digitaliseret indberetning af produktion af frøpartier medio 
2011. 
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3 Økonomisk balance på gebyrområdet Kvalitet 4 
 
I 2010 skal Plantedirektoratet implementere anbefalingerne fra den gennemførte konsulentundersøgelse fra 2009 på 
frø- og sædekornsområdet og tilpasse omkostninger og gebyrindtægter på planteområdet. Det sker blandt andet ved 
en væsentlig tilpasning af aktiviteter og kapacitet på områderne. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at sikre, at der fremadrettet er balance på frø- og planteområdet.  
 
Målet er opfyldt. 
 
Plantedirektoratet har med udgangspunkt i konsulentundersøgelsen fra 2009 igangsat implementeringen af undersø-
gelsens anbefalinger.  
 
I forlængelse heraf har Fødevareministeriet og Plantedirektoratet gennemført en analyse af effektivitetsmuligheder 
inden for Plantedirektoratets gebyrområder. Tiltaget er en udløber af Grøn Vækst 2.0. 
 
Resultaterne af analyserne indebærer bl.a.: 

• Nedlægning af frølaboratoriets aktiviteter pr. 1. maj 2011 
• Omlægning af en række tidligere lovpligtige ydelser til frivillige brugerfinansierede aktiviteter, der løbende 

konkurrence udsættes på markedsvilkår 
• Effektiviserings-/LEAN-tiltag for resterede lovpligtige ydelse   

 

Samlet set vurderes tiltagene at medføre en reduktion af Plantedirektoratets omkostninger til gebyrfinansierede 
aktiviteter med 40 pct. i perioden 2010-2014. 
 
Certificering af frø og sædekorn, i alt 10 
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2. Overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse 
 

 
Nr. 

Overskrift Mål for Vægt 

1 Mindre kontrol via forbedret kvalitetsstyring Kvalitet 6 
 
Siden 2005 har Plantedirektoratets kontrol af fodervirksomheder været risikobaseret. 
 
Det betyder, at virksomheder, der opfylder kravene i foderlovgivningen via gode kvalitetsstyringssystemer, får 
færre kontrolbesøg. Omvendt får virksomheder, der ikke opfylder lovkravene til deres kvalitetsstyringssystemer, 
flere kontrolbesøg. Dette system frigør Plantedirektoratets kontrolressourcer, så kontrollen kan målrettes mod de 
virksomheder, der har sværest ved at leve op til kravene. 
 
Alle fodervirksomheder er indplaceret på et såkaldt risikotrin, der indikerer hvor ofte virksomheden skal have kon-
trolbesøg fra Plantedirektoratet. En reduktion i antallet af risikotrin for den enkelte virksomhed betyder, at virksom-
hederne får færre kontrolbesøg end tidligere. Eftersom Plantedirektoratets direkte omkostninger ved et kontrolbesøg 
bliver faktureret til virksomheden, har en reduktion i antallet af kontrolbesøg en direkte positiv økonomisk effekt 
for den enkelte virksomhed. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at der sker en reduktion i risikotrin svarende til 85 pct. i forhold til 2005. 
Reduktionen i antallet af kontrolbesøg medfører, at virksomhedernes gennemsnitlige økonomiske byrde i forbindel-
se med foderstofkontrollen vil være lempet med 13,5 pct. i 2010 i forhold til 2006. 
 

År 2006-2007 2008 2009 2010 (mål) 2010 (resultat) 
Reduktion i risikotrin 44 pct. 60 pct. 72 pct. 85 pct.  85 pct. 

 
Målet er opfyldt. 
 
Den samlede reduktion i risikotrin er på 85 pct. ved udgangen af 2010. 
 
2 Hurtigere rapportering af foderanalyseresultater Brugerrettet mål 2 
 
Plantedirektoratets kontrollører tager prøver af foder på fodervirksomheder og hos landmænd. Prøverne bliver ana-
lyseret for eksempelvis svampegifte og salmonella. 
 
Det er Plantedirektoratets mål i 2010, at 80 pct. af foderprøverne er færdiganalyseret senest 40 dage efter, at prøven 
er taget. 
 

 2008 2009 2010 (mål) 2010 (resultat) 
Andel af foderprø-
ver der er færdig-
analyseret senest 40 
dage efter at prøven 
er taget. 

72 pct. 72 pct. 80 pct. 86 pct. 

 
 
Målet er opfyldt. 
 
I 2010 er der behandlet i alt 3.149 prøver. Af disse har 2.708 prøver været færdiganalyseret på under 40 dage, hvil-
ket svarer til 86 pct.. 
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3 Enhedsomkostninger vedrørende foderstof-kontrol Effektivitet 2 
 
Plantedirektoratet vil i 2010 generelt sætte fokus på sine enhedsomkostninger. Specifikt vil der blive fokuseret på 
enhedsomkostningerne for auditeringsopgaver under foderstofkontrollen. 
 
I tabellen herunder er angivet den forventede enhedsomkostning for en kontrolrapport udarbejdet af Plantedirektora-
tets distrikter ud fra det interne budget for 2009. Som mål for antallet af rapporter er anvendt rapportbudgettet i 
distriktsbudgettet DAKAR for 2009. Omkostningerne omfatter alle omkostninger knyttet til den pågældende opga-
ve, dvs. forbrug i distrikterne, i Sorgenfri samt fordelte fællesomkostninger.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at enhedsomkostningerne pr. rapport i distrikterne falder med 2 pct. i for-
hold til den budgetterede målsætning for 2009. I tabellen er anvendt 2009-priser. 
 

År Budget 2009 Målsætning for 2010 Regnskab 2010 

Enhedsomkostninger for 
auditeringsopgaver under 
foderstofkontrollen 

21.201 kr. 20.777 kr. 
 

14.407 kr. 

 
Målet er opfyldt. 
 
Enhedsomkostningerne pr. gennemført audit har i 2010 været 14.407 kr. Faldet i enhedsomkostninger fra 2009 til 
2010 skyldes for det første mindre resurseforbrug til uddannelse, for det andet har der været forholdsvis færre audits 
på resursekrævende foderproducerende virksomheder. 
 
De væsentlige ændringer i selve auditeringsopgaverne gør, at omkostningerne pr. audit ikke direkte kan sammen-
holdes for forskellige år. Også i 2011 vil der være væsentlige ændringer i auditeringsopgaven. 
 
NB – grundet fejl i den oprindelige beregning af budget og måltal for enhedsomkostningerne, er disse opdateret, så 
de nu stemmer med opgørelsesmetoden anvendt i K-LIS.  
 
Overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse, i alt 10 
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3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters sundhed, kvalitet og oprin-
delse 
 

 
Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Styrke eksporten af læggekartofler Brugerrettet mål 3 
 
Plantedirektoratet kontrollerer læggekartofler til eksport for sygdomme og angreb fra skadedyr. Ifølge EU-
lovgivningen kan læggekartoflerne ikke eksporteres, før Plantedirektoratet har udstedt analysebeviser, der dokumen-
terer, at de er fri for sygdomme. Den danske læggekartoffeleksport udgør ca. 0,5 mia. kr. om året. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at den enkelte læggekartoffelavler kan bestille en laboratorieundersøgelse og 
mod betaling få udført laboratorieundersøgelsen og udstedt analysebevis inden for 10 arbejdsdage. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 var 4,5 dage fra modtagelse af prøve til afsendelse af analysebevis. 
 
2 Kvalitetsløft for biavlere Kvalitet 4 
 
Honningbier bidrager med en samfundsmæssigt meget værdifuld bestøvning af afgrøder og den vilde flora, som langt 
overstiger værdien af den høstede honning. Samlet set estimeres den økonomiske betydning af honningbiernes bestøv-
ning i Danmark til 1 milliard kroner årligt.  
 
Fødevareministeriet har udarbejdet en strategi for biavlen i Danmark, som beskriver Fødevareministeriets indsats for 
biavlen.  Desuden er der til biavlsområdet afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2010-15 på finansloven i forbindelse med regerin-
gens Grøn Vækst-aftale.  
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at iværksætte aktiviteter inden for følgende emneområder: 
• Analyse af de aktuelle bestøvningsforhold og -behov i afgrøder og naturen med henblik på at anbefale forbedrende 

tiltag.  
• Etablering af et digitalt system til indberetninger og geografisk registrering af bigårde, med henblik på en effektivi-

sering og smidiggørelse af skadegørerbekæmpelsen og en forbedret kommunikation til biavlere om akutte skadegø-
rer-risici  

• Fortsatte indsatser til bevaring af den Brune Læsø-bi, herunder opfølgende genetisk undersøgelse af danske popula-
tioner af Brun Læsø-bi  

 
Aktiviteternes iværksættelse forudsætter samarbejde med blandt andet AU/DJF. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Plantedirektoratet har igangsat analysen af bestøvningsforhold, som forventes færdig i foråret 2011. Arbejdet med at 
udvikle et digitalt system for indberetninger og geografisk registrering af bigårde blev iværksat i 2010. Et pilotsystem 
for digital indberetning vil blive afprøvet i biavlssæsonen 2011. Endelig har Plantedirektoratet som led i bevaringen af 
den brune Læsø-bi bedt Århus Universitet, DJF, om at gennemføre opgaven: ”Genetisk undersøgelse af brun Læsø-bi 
populationen og vurdering af bevaringsforanstaltninger”. Analysen afrapporteres i marts 2011. 
 
3 Enhedsomkostninger vedrørende plantesundhedskontrol Effektivitet 3 
 
Plantedirektoratet vil i 2010 generelt sætte fokus på sine enhedsomkostninger. Specifikt vil der herunder blive fokuseret 
på enhedsomkostninger for opgaver under planteavlskontrollen. 
 
I tabellen herunder er angivet den forventede enhedsomkostning for en kontrolrapport udarbejdet af Plantedirektoratets 
distrikter ud fra det interne budget for 2009. Som mål for antallet af rapporter er anvendt rapportbudgettet i distrikts-
budgettet DAKAR for 2009. Omkostningerne omfatter alle omkostninger knyttet til den pågældende opgave, dvs. for-
brug i distrikterne, i Sorgenfri samt fordelte fællesomkostninger. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at enhedsomkostningerne pr. rapport i distrikterne falder med 2 pct. i forhold til 
den budgetterede målsætning for 2009. I tabellen er anvendt 2008-priser. 
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Enhedsomkostninger for opgaver under 
plantesundhedskontrollen 

Budget 2009 Mål 2010 Resultat 2010 
2.762 kr. 2.706 kr. 3.223 kr. 

 
Målet er ikke opfyldt. 
 
Enhedsomkostningerne for plantesundhedskontrollen i 2010 beløber sig til 3.223 kr./kontrol. Den manglende målopfyl-
delse skyldes hovedsagligt, at et lavere kontrolaktivitets-niveau end forventet ikke har været fulgt af en tilsvarende 
omkostningsreduktion. Der er udført færre kontroller, end der var budgetteret med, men de enkelte kontroller er blevet 
mere tidskrævende. Plantedirektoratet har i videst mulige omfang tilpasset kapacitetsomkostningerne på kontrolområdet 
inden for de gældende minimumskrav til kontrollen, men produktionsstrukturen i gartnerierhvervet medfører, at der 
løbende bliver færre og færre gartnerivirksomheder, samtidigt med, at virksomhederne bliver større og større. Enheds-
omkostningerne pr. kontrolbesøg vil alt andet lige ikke være faldende, når der er færre, men til gengæld større virksom-
heder. Plantedirektoratet vil fortsat have fokus på effektivisering af kontrollen. 
 
Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters sundhed, kvalitet og oprindelse, i alt 10 
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4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af 
økologer 
 

 
Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Tillid til økologikontrollen Effekt 5 
 
Plantedirektoratets kontrol bidrager til at sikre tilliden til Ø-mærket. Plantedirektoratet kontrollerer alle økologiske 
bedrifter mindst én gang om året. Derudover gennemfører Plantedirektoratet et antal uanmeldte stikprøvekontroller 
for at følge op på den årlige kontrol, og godkender omlægning til økologisk produktion.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at gennemføre en brugerundersøgelse, hvor følgende er opfyldt: 

1. Mindst 90 pct. af forbrugere har tillid til Ø-mærket. 
2. Mindst 80 pct. af de økologiske landmænd er tilfredse eller meget tilfredse med di-
rektoratets skriftlige og mundtlige vejledning. 

 
Der vil blive udarbejdet målinger, der påviser, at Plantedirektoratets økologikontrol har en effekt på tilliden til øko-
logi. 
 
Målet er ikke opfyldt. 
 
For så vidt angår punkt 1, blev spørgsmålet ikke som forudsat inkluderet i Fødevareministeriets kundetilfredsheds-
undersøgelse fra 2010. Plantedirektoratet vil derfor i 2011 gennemføre en særskilt måling af spørgsmålet om forbru-
gernes tillid til Ø-mærket. 
 
For så vidt angår punkt 2, viser kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2010, at 75 pct. af de økologiske landmænd eller 
konsulenter er tilfredse eller meget tilfredse med Plantedirektoratets kontrolbesøg det seneste år. På spørgsmålet 
”hvor tilfreds er du med medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal leve op til love og regler?” 
har 58 pct. svaret ”meget tilfreds eller tilfreds”. På spørgsmålet ”hvordan vurderer du kontrolløren og kontrollørens 
arbejde – kontrolløren var god til at vejlede om reglerne” har 61 pct. svaret ”i meget høj grad eller i høj grad”. 
 
Plantedirektoratet vil som led i opfølgningen på kundetilfredshedsundersøgelsen arbejde videre med at forbedre 
direktoratets skriftlige og mundtlige kommunikation og forventer ligeledes, at direktoratets projekt om Ensartet 
Kontrol vil medvirke til at forbedre kundernes tilfredshed med opgaveløsningen. 
 

2 Implementering af Grøn Vækst – udvidelse af det økolo-
giske areal 

Effekt 5 

  
Som et led i Grøn Vækst aftalen er det et mål, at det økologiske areal er mere end fordoblet i 2020 i forhold til 2007-
niveauet. Det økologiske areal forventes således at udgøre 15 pct. i 2020 i forhold til 6 pct. i 2007. Det forventes, at 
udvidelsen af det øgede økologiske areal sker på markedsvilkår kombineret med tilskud, der er administreret af Fø-
devareErhverv.  
 
a. For at understøtte udviklingen af økologierhvervet har Plantedirektoratet i 2010 nedsat en fokusgruppe med delta-
gelse af et antal af Plantedirektoratets økologikontrollører. Fokusgruppen har løbende foreslået initiativer, der kan 
bidrage til at udvide det økologiske areal, samt drøftet disse på to møder i gruppen.. Der afrapporteres for fokus-
gruppens arbejde i Plantedirektoratets kvartalsrapporter for 2010.  
 
Målet er opfyldt. 
 
Arbejdet foregår i ERFA-gruppen for økologikontrollører. ERFA-gruppens bidrag er indarbejdet i Plantedirektora-
tets forslag til initiativer i Økologivisionen. 
 
 
b. Plantedirektoratet vil i 2010 behandle alle ansøgninger om økologiautorisation, som forventes at være noget høje-
re end i 2009.  
 
Målet er opfyldt. 
 
Alle ansøgere om økologiautorisation som Plantedirektoratet har i 2010 har modtaget en kvitteringsskrivelse inden 
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for i gennemsnit 1,5 arbejdsdage. 
 
 
c. Samtidig er det Plantedirektoratets mål for 2010, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af henvendelser fra 
økologiske landmænd mv. er højst 20 dage.  
 

År 2009 2010 
Mål for 
sagsbehandlingstid 

25 dage 20 dage 

Gennemført sagsbehand-
lingstid 

18,7 dage 15,8 dage 

 
Målet er opfyldt. 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 var på 15,8 dage. 
 
Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af 
økologer, i alt 10 
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5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden 
 

 
Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Implementering af Grøn Vækst – gødskning Kvalitet 4 
 
Som led i aftalen om Grøn Vækst har regeringen fremsat forslag til ændring af Gødskningsloven i Folketinget i 
efteråret 2009. Forslaget indebærer blandt andet: 
 

• en forenkling af reglerne for til- og afmelding fra Register for Gødningsregnskab,  
• ændring af beregningsgrundlaget for fastsættelse af kvælstofnormer,  
• mulighed for reduktion af kvælstofkvoten i stedet for etablering af plantedække og  
• krav om udlægning af yderligere ca.140.000 ha efterafgrøder 

 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at implementere Gødskningsloven, herunder udarbejde vejledninger, kon-
trolinstrukser og etablere understøttende it-værktøjer. 
 
Målet er delvist opfyldt. 
 
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 2010 / 2011, der implementerer dele af 
Grøn Vækst-aftalen, trådte i kraft den 1. august 2010 sammen med tilhørende vejledning.  
 
Bekendtgørelsen indeholder forenklinger af reglerne for til- og framelding fra Register for Gødningsregnskab. Des-
uden er det med bekendtgørelsen blevet muligt at reducere kvælstofnormen i stedet for at udlægge efterafgrøder. 
Ydermere er beregningsgrundlaget til fastsættelsen af kvælstofnormerne i bekendtgørelsen blevet ændret. 
 
Krav om udlægning af yderligere ca. 140.000 ha efterafgrøder vil dog ikke blive implementeret i bekendtgørelser 
for 2010/11, da dette afhænger af Miljøministeriets vandplaner, der endnu ikke er endelige. 
 
2 Implementering af Grøn Vækst – pesticidområdet Kvalitet 4 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at implementere ændringer af loven om sprøjtejournaler, herunder udarbejde 
vejledninger, kontrolinstrukser og etablere understøttende it-værktøjer. Som følge af Grøn Vækst-initiativet bliver 
det obligatorisk for landmænd at indberette deres forbrug af pesticider til Plantedirektoratet. For at lette landmæn-
denes arbejde vil Plantedirektoratet udarbejde en elektronisk sprøjtejournal, der samtidig fungerer som indberet-
ningsredskab for landmanden. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at sikre, at en digital indberetningsløsning på pesticidområdet er færdigud-
viklet og klar til ibrugtagning i forbindelse med planperioden 2010/2011, det vil sige pr. 1. august 2010. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2011, at 95 pct. af brugerne indberetter deres pesticidregnskab for planperioden 
2010/2011 via den digitale indberetningsløsning. 
 
Målet er delvist opfyldt. 

Den digitale indberetningsløsning var klar til brug den 1. august 2010. I den elektroniske løsning var det ved udgan-
gen af 2010 - fase I - muligt at føre sin sprøjtejournal elektronisk, bl.a. ved brug af oplysninger fra fællesskemaet. 
Da det nu ligger klart, at fristen for selve indberetningen af sprøjtejournaloplysninger først er den 31. marts 2012 vil 
den kommende fase II fokusere på færdiggørelse af selve indberetningsdelen, så den virker fra 1. oktober 2011. 
 
Vedrørende målet for 2011 om, at 95 pct. af brugerne indberetter deres pesticidregnskab for planperioden 
2011/2011 er det hensigten, at indberetningen skal vedrøre første planperiode, hvilket er 1. august 2010 – 31. juli 
2011 med seneste frist for indberetning den 31. marts 2012. Det kan således først opgøres i 2012, om målet er op-
fyldt. 
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3 Hurtigere sagsbehandling af gødningsregnskaber Brugerrettede mål 5 
 
Kontrollen af gødningsregnskaber bidrager til at sikre, at reglerne fra gødskningsloven bliver overholdt.  
 
Landbrugsvirksomhederne indsender årligt ca. 47.000 gødningsregnskaber til Plantedirektoratet. Ud af de indsendte 
gødningsregnskaber kontrolleres 2.500 regnskaber ved en gennemgang af de indsendte oplysninger (administrativ 
kontrol) og 650 ved en fysisk kontrol.  
 
Gødningsregnskaber udarbejdes for en planperiode, der dækker dyrkningsåret, som løber fra 1. august til 31. juli. 
Gødningsregnskabet skal indsendes senest førstkommende 31. marts efter udløbet af planperioden. Henover foråret 
gennemføres en rykkerprocedure, for at få de manglende gødningsregnskaber indsendt. Når rykkerproceduren er 
gennemført, opsamles og kontrolleres gødningsregnskaberne elektronisk. Som følge af it-behandling vil den admi-
nistrative kontrol af gødningsregnskaberne først blive påbegyndt den følgende 1. august. Det vil sige, at den admi-
nistrative kontrol af gødningsregnskaberne for planperioden 2007/2008 blev påbegyndt primo august 2009.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at den administrative kontrol af gødningsregnskabet 2007/2008 er afsluttet 
1. juli 2010 i 80 pct. af sagerne.  
 
Den administrative kontrol af gødningsregnskaber for planperioden 2006/2007 var afsluttet 1. september 2009 i 80 
pct. af sagerne.  Nedbringelsen af sagsbehandlingstiden skyldes især fokus på optimerede arbejdsgange. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Målet blev opfyldt, da 80 pct. af sagerne fra planperioden 2007/2008 blev afsluttet inden 1. juli 2010.  
 
Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden, i alt 13 
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6. Overvågning og kontrol af EU’s landbrugsordninger 
 

 
Nr. 

Overskrift Mål for Vægt 

1 Effekt af EU-kontrollen  Effekt 4 
 

I 2010 gennemfører Plantedirektoratet et projekt, der har til formål at påvise effekten af Plantedirektoratets EU-
kontrol. Formålet er at bidrage til, at EU’s krav for støttetildeling bliver opfyldt ved en højere regelefterlevelse på 
området, samt at påvise at de samfundsmæssige målsætninger om bedre miljø og natur efterleves gennem kontrol-
len. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at opstille målhierarki, forandringsteori og indikatorsæt for EU-kontrollen 
med henblik på at udvikle en effektmåling af EU-kontrollen.  
 
Arbejdet gennemføres i foråret 2010 og er en del af implementeringen af ”Strategi for effektbaseret styring i Føde-
vareministeriet 2010 – 2013”.  
 
Arbejdet med effektmålinger sættes i drift umiddelbart efter afslutningen af udviklingsarbejdet, og herefter måler 
Plantedirektoratet effekten af indsatsen med fast kadence i den periode af 2010, hvor arealkontrollen gennemføres. 
Samtidig vurderer Plantedirektoratet behovet for justeringer mv. i forbindelse med den kvartalsvise afrapportering 
til departementet i 2010.  
 
Målet er ikke opfyldt. 
 
I marts 2010 blev et effektbaseret styringsarbejde igangsat. Et meget stort arbejdspres på driftsopgaverne kombine-
ret med arbejde i forskellige projektgrupper i tilknytning til Projekt Bedre Kontrol betød dog, at effektmålingsar-
bejdet ikke blev færdiggjort i løbet af 2010. 
 
Den manglende målopfyldelse betyder, at der endnu ikke foreligger en færdig model for effektmåling af arealkon-
trollen. I efteråret 2010 blev der udarbejdet målhieraki, forandringsteori og kritiske antagelser.  
Projektet er genoptaget i februar 2011, og der forventes at ligge en model klar med målbare indikatorer i slutningen 
af maj til brug for den kommende kontrolsæson.  
 
2 Dyrevelfærdskontrollen gennemført Effektivitet 4 
 
I 2010 overtager Plantedirektoratet en del af kontrollen af dyrevelfærdsreglerne fra Fødevarestyrelsen, herunder 
kontrollen med minkfarme, for at øge kvaliteten og ensartetheden af kontrollen. Samtidig sikres det, at landmanden 
får besøg af så få myndigheder som muligt.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at gennemføre det antal dyrevelfærdskontroller mm., der rekvireres af Fø-
devarestyrelsen. Det ventes, at der skal gennemføres ca. 3.000 kontroller i 2010. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Der er gennemført 2.451 dyrevelfærdskontroller i 2010, hvilket svarer til det rekvirerede antal kontroller fra Føde-
varestyrelsen. 

3 Kvalitet af arealkontrollen  Kvalitet 6 
 
Plantedirektoratet udfører kontrol af arealer som forudsætning for udbetaling af EU-tilskud. I 2009 blev der gen-
nemført en analyse af de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger. Analysen resulterede blandt 
andet i anbefalinger om, at  

• effektivisere processen for sagsbehandling af kontrolsager med fokus på klar rolle- og ansvarsfordeling, 
optimeret koordinering og bedre systemunderstøttelse 

• styrke fagligheden i de fysiske kontroller 
Det er Plantedirektoratets mål i 2010 at implementere anbefalingerne og handlingsplanen fra analysen, der blev 
gennemført i 2009. 
 
Implementeringen skal ligeledes medvirke til at øge sammenhængskraften mellem koordinering af kontrollen, den 
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fysiske kontrol i marken og den efterfølgende sagsopfølgning. Som et indirekte resultat af arbejdet er det er målet, 
at EU ikke skal fremsende underkendelser med krav om tilbagebetaling, der skyldes fejl eller mangler i den kontrol, 
der udføres af Plantedirektoratet i 2010. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Plantedirektoratet har deltaget i Projekt Bedre Kontrol for at styrke den samlede kontrolproces med særligt fokus på 
at forbedre planlægningen, udførslen og kvalitetssikringen af den fysiske kontrol.  
 
Plantedirektoratet har bl.a. gennemført følgende tiltag som del af spor 5 i Projekt Bedre Kontrol: 

• For at styrke kontrolplanlægningen er der i 2010 udviklet planlægningsrapporter til styring og opfølgning 
af kontroller i lokalafdelingerne.  

• Der er som led i styrkelse af kontrollens faglighed gennemført supervision af alle arealkontrollører, skabt 
praksis for bedre brug af fotodokumentation og en fast procedure for udarbejdelse og opdatering af kon-
trolinstruksen. 

• Kvalitetssikring af kontrollen er styrket ved, at der er oprettet en startknap som kvalitetssikrer kontroldata, 
og der er kørt med dobbeltbemandet kontrol ved sæsonstart. 

 
Derudover har Plantedirektoratet bidraget til sporet om juridisk kvalitetssikring ved at deltage i FødevareErhvervs 
workshops om vejledninger i 2011 og kvaliteten af regelfortolkning. 
 
4 EU-kontrol af arealer inden for den fastsatte frist Effektivitet 6 
 
Plantedirektoratet forventer, at 4.000 af de 48.000 ansøgninger om EU-tilskud bliver udtaget til fysisk kontrol i 
Plantedirektoratet i 2010. Plantedirektoratet modtager de konkrete sager fra FødevareErhverv fra medio 2010. 
 
Det er Plantedirektoratets mål i 2010, at minimum 95 pct. af de arealkontroller, som er modtaget af Plantedirektora-
tet senest 1. oktober 2010, er afrapporteret til FødevareErhverv inden den 30. november 2010.  
 
Målet forudsætter, at de datoer for klargørelse af sager til kontrol, som er aftalt i samarbejdsaftalen mellem Fødeva-
reErhverv og Plantedirektoratet for 2010, overholdes. 
 
For 2008-kontrollen nåede Plantedirektoratet at afrapportere af 95 pct. af de sager, der var oversendt den 1. oktober 
2008, i marts måned 2009. 
 
Målet er delvist opfyldt. 
 
Dette forhindrede dog ikke målopfyldelsen overfor landmændene, idet FødevareErhverv nåede udbetalingsmålet på 
95 pct. den 1. december og 97 pct. den 31. december. 
 
Der blev udarbejdet en revideret leveranceplan, hvor Plantedirektoratet skulle afrapportere 80 pct. af alle kontrolsa-
ger pr. 1. december 2010. Den reviderede leveranceplan blev udarbejdet med baggrund i færre kontrolsager og at 
tidsforbruget pr. kontrol var større end forventet.  
 
Det endelige antal udtrukne kontroller for 2010 blev 3.046 kontroller. På grund af vintervejret kunne Plantedirekto-
ratet dog ikke gennemføre de sidste kontrolsager i slutningen af november og december. Plantedirektoratet indgik i 
starten af december en aftale med FødevareErhverv om overførsel af data, så der for de resterende kontrolsager 
kunne foretages en rateudbetaling i stil med den, der blev gennemført i 2009. 
 
Overvågning og kontrol af EU’s landbrugsordninger, i alt 20 
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7. Politikformulering og -udvikling 
 

 
Nr. 

Overskrift Mål for Vægt 

1 Yderligere digitalisering Effektivitet 3 
 
Det er regeringens målsætning, at alt relevant kommunikation med virksomhederne skal foregå digitalt senest i 
2012. For Fødevareministeriet svarer dette til, at digitaliseringsgraden af elektroniske indberetninger øges fra 51 pct. 
til 100 pct. i perioden 2008 - 2012. Det forudsætter målrettet udvikling af system-til-system-løsninger. 
 
I 2010 skal Plantedirektoratet bidrage til at realisere Fødevareministeriets handlingsplan om digitalisering af blan-
ketter i relation til virksomhedsportalen Virk.dk. Ifølge Plantedirektoratets handlingsplan skal 27 blanketter digitali-
seres og integreres på Virk.dk i 2010, alle med Virk.dk’s SSO-komponent. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at virksomhederne anvender digitale løsninger i 70 pct. af de skriftlige 
indrapporteringer.  
 
Målet er ambitiøst, fordi Plantedirektoratet forventer, at ca. 37 pct. af virksomhederne anvender digitale løsninger 
ved udgangen af 2009. I første kvartal 2010 lancerer Plantedirektoratet en ny version af Frøcertificeringssystemet, 
som har et potentiale svarende til at ca. 62 pct. af virksomhederne anvender digitale løsninger. I den resterende del 
af 2010 forventer Plantedirektoratet at kunne lancere nye digitale løsninger, der svarer til at nå målet ovenfor. 
 
Målet udgår. 
 
Plantedirektoratet har testet, at der fra VIRK.dk-blanketter kan lægges oplysninger ind i direktoratets fagsystemer. 
Herudover er der lavet løsninger, der kan håndtere sikker identifikation og delegering af rettigheder. Alligevel udgår 
målet. Plantedirektoratets arbejde med målet strander på firmaet Logicas manglende leverance af afviklingsplatform 
til Virk.dk og på udestående tekniske afklaringer med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Plantedirektoratet kan ikke 
foretage sig yderligere før afviklingsplatformen er sat i drift. Plantedirektoratet har løbende kontakt med Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen og leverandøren. Plantedirektoratet anser det for yderst tvivlsomt om platformen kommer i 
drift tidsnok til, at det er realistisk at opnå en meget begrænset del af målet i 2010. 
 
2 Øget brugertilfredshed Kvalitet 2 
 
I 2010 gennemføres en brugerundersøgelse af Plantedirektoratet, der afdækker brugernes tilfredshed med opgaveva-
retagelsen og følger op tidligere brugerundersøgelser. 
  
Undersøgelsen forberedes i et samarbejde mellem Plantedirektoratet, departementet og Fødevareministeriets Fælles 
Kommunikationsenhed (FFK), der er ansvarlig for gennemførelsen. Undersøgelsen gennemføres i 2. halvår 2010.  
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at brugertilfredsheden er på samme niveau eller højere end ved sidste under-
søgelse. Ved den seneste brugerundersøgelse på Plantedirektoratets område, der blev gennemført i 2006, blev den 
samlede tilfredshed med Plantedirektoratet målt til en indeksscore på 70 point ud af 100. 
 
Målet er opfyldt. 

Kundetilfredshedsundersøgelsen viser, at 64 pct. af kunderne generelt er tilfredse med Plantedirektoratet og med de 
kerneområder af direktoratets arbejde, der er spurgt til. Kunderne oplever, at direktoratet udfører sit arbejde med høj 
faglig kvalitet, ligesom direktoratet yder en tilfredsstillende service og kommunikation. Særligt bemærkelsesværdigt 
er det, at tilfredsheden med kontrolbesøgene er meget stor, da kontrollen typisk medfører gener og ekstra arbejde for 
kunderne. 
 
Konsulenten der udførte undersøgelsen konkluderer, at der er sket et lille fald i tilfredsheden med servicen siden 
2006. Konklusionen er baseret på, at svarene fra de to analyser ikke er umiddelbart sammenlignelige, da analysere-
sultaterne fra 2006 ikke inddrager de respondenter, som har svaret ”ved ikke”. Det betyder med andre ord, at pro-
centerne i de øvrige svargrupper i 2006-analysen er højere, end de ville have været, hvis gruppen af respondenterne, 
der har svaret ”ved ikke”, var blevet medregnet. Konsulenten har renset 2010-analysen for ”ved ikke-svar” og er 
nået frem til, at der er sket et lille fald i antallet af respondenter, der har svaret ”tilfreds” og ”meget tilfreds” siden 
2006. Samtidig er andelen af respondenter, der svarer ”utilfreds” blevet mindre. 
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3 Byrdelettelser for erhvervet Effekt 5 
 
I perioden 2006 – 2010 skal Fødevareministeriet lette de administrative byrder for virksomhederne med 25 pct., 
svarende til byrdelettelser for ca. 1 mia. kr. Det fremgår af Fødevareministeriets handlingsplan. Plantedirektoratet 
har indtil nu effektueret byrdelettelser for erhvervet på i alt 43,5 mio. kr. Plantedirektoratet skal ved udgangen af 
2010 have realiseret administrative lettelser for 108,1 mio. kr.  
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at realisere følgende lettelser: 
 
1. For bekendtgørelse nr. 975 af 25. september 2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 
realiseres yderligere lettelser for i alt 29,5 mio. kr. Heraf er en del af lettelserne allerede opnået, men disse er dog 
endnu ikke blevet målt. Plantedirektoratet skønner, at der reelt udestår lettelser i størrelsesordenen 19 mio. kr. De 
udestående lettelser bliver realiseret som følge af vedtagelsen af et lovforslag på området, der er vedtaget af Folke-
tinget før jul 2009. 

 
2. For bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget realiseres 
lettelser for i alt 35 mio. kr. Heraf er en del lettelserne allerede opnået, men disse er dog endnu ikke blevet målt. 
Plantedirektoratet skønner, at der reelt udestår lettelser i størrelsesordenen 25 mio. kr. De udestående lettelser bliver 
realiseret som følge af vedtagelsen af et lovforslag på området, der er vedtaget af Folketinget før jul 2009. 

 
3. For bekendtgørelse nr. 1360 af 15. december 2007 om foder og foderstofvirksomheder realiseres yderligere let-
telser for i alt 0,1 mio. kr. Disse bliver realiseret i forbindelse med ændringer af direktoratets egne it-systemer i 
2010.  
 
Målet er opfyldt. 
 
Den endelige AMVAB-måling viser, at Plantedirektoratet har lettet de administrative byrder for erhvervet med i alt 
32,4 pct. fra 2001-2010. 
 
I alt har Plantedirektoratet lettet de administrative byrder for erhvervet med knap 78 mio. kr. Oprindeligt var målet 
at lette de administrative byrder for erhvervet med 108 mio. kr., men dette tal beroede på et fejlagtigt grundlag, da 
det konsulentfirma, der udarbejdede den oprindelige AMVAB-måling, desværre havde foretaget betydelige fejlskøn 
i diverse populationsstørrelser.. 
 
4 Bedre politikformulering og -udvikling Kvalitet 5 
 
Plantedirektoratet leverer analyser og bidrag med fokus på effekten af Fødevareministeriets indsats overfor land-
mænd, jordbrugsvirksomheder, miljøet og samfundet på en række områder, herunder: 

• Gode besvarelser på borgerhenvendelser 
• Grøn Vækst, herunder  
• Understøtte udvidelsen af det økologiske areal 
• Omlægning af kvælstofreguleringen, jf. Grøn Vækst-aftalen  
• Forenkling af miljøreglerne i husdyrlovgivningen, jf. Grøn Vækst-aftalen 
• Klimaproblematikken 
• Biomasse 
• Opfølgning på vidensyntesen om GMO 
• Udarbejdelse af økologipolitik og regelforenkling på økologiområdet 
• Myndighedsbetjening fra blandt andre Aarhus og Københavns universiteter 

 
Plantedirektoratet afrapporterer kvartalsvis sin indsats forud for kvartalsmøderne mellem Fødevareministeriets 
departement og Plantedirektoratet. På møderne bliver Plantedirektoratets indsats evalueret. 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at indsatsen på politikformuleringsområdet som minimum vurderes at være 
tilfredsstillende af departementet. 
 
Målet er opfyldt. 
 
På de afholdte kvartalsmøder i 2010 udtrykte Fødevareministeriets departement tilfredshed med Plantedirektoratets 
indsats vedrørende politikformulering og –udvikling. 
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I 2010 har Plantedirektoratet besvaret en lang række borgerhenvendelser, udvalgsspørgsmål og § 20-spørgsmål 
dækkende en bred vifte af Plantedirektoratets kerneområder, herunder GMO, Grøn Vækst og økologi. 
 
Desuden har Plantedirektoratets enhed for økologi deltaget aktivt i det regelforenklingsarbejde på økologiområdet 
samt i arbejdet med ØkologiVisionen, der blev offentliggjort i februar 2011. 
 
Hertil kommer at Plantedirektoratets enhed for miljø har deltaget i arbejdsgrupper om obligatorisk syn af sprøjter 
og sprøjteudstyr samt N-kvotearbejdet. Desuden har enhedens regelforenklingsarbejde resulteret i digitale indberet-
ningsløsninger, hvor en stor del af oplysningerne er fortrykte, hvor oplysningerne tjekkes forud for indsendelse. 
Endvidere modtager en del landmænd nu en ”selvangivelse” af deres gødningsregnskab. Hvis landmanden ikke har 
ændringer til ”selvangivelsen”, kan han betragte gødningsregnskabet som indberettet. 
 
Plantedirektoratet har også deltaget aktivt i planlægningen af den GMO-eksperthøring, der blev af holdt den 29/10 
på KU-Life. Eksperthøringen er en udløber af V83, jf. hvilken regeringen skal tage initiativ til en eksperthøring, 
som skal bidrage til at afklare spørgsmål omkring dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark. 
 
Endelig deltog Plantedirektoratet på landbrugsmessen Agromek i Herning i dagene 30/11 – 3/12 2010 med henblik 
på at komme i dialog med direktoratets kunder på et sted, hvor kunderne selv kommer. 
 
5 Høj kvalitet i afgørelser Kvalitet 2 
 
Plantedirektoratet behandler mange tusinde kontrolsager pr. år. Heraf træffer Plantedirektoratet afgørelse i en stor 
del, mens en del afgøres af andre institutioner, for eksempel FødevareErhverv og Fødevarestyrelsen (fra 2010).  En 
lille andel af de afgørelser, der træffes af Plantedirektoratet, bliver påklaget af den kontrollerede.   
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at højst 5 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv., som Plan-
tedirektoratet modtager, må føre til omgørelse af afgørelsen i departementet. Hvis det faktiske antal klager er min-
dre end 20, er det Plantedirektoratets mål for 2010, at højst én klage må føre til omgørelse af afgørelsen i departe-
mentet.  
 
Målet er opfyldt. 
 
12 klagesager blev afgjort af departementet i 2010. Heraf er to hjemvist til fornyet behandling i Plantedirektoratet. 
En sag er omgjort. 
 
6 Økonomisk balance på gebyrområdet Effektivitet 5 
 
Det er Plantedirektoratets mål for 2010 at sikre, at der er balance på gebyrområderne set over en 4-årig periode, jf. 
Budgetvejledningen. På områder med underskud i 2009 skal Plantedirektoratet i 2010 tilpasse gebyrerne eller opnå 
effektiviseringsgevinster, der sikrer balance, jf. dog resultat krav 4.1.3. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Fødevareministeriet og Plantedirektoratet har gennemført en analyse af effektivitetsmuligheder inden for Plantedi-
rektoratets gebyrområder. 
 
Analyserne er kommet med anbefalinger til ændringer af Plantedirektoratets opgavevaretagelse på gebyrområderne, 
som kan bidrage til at nedbringe omkostningerne på de gebyrfinansierede ydelser for landmænd og virksomheder. 
Tiltaget er en udløber af Grøn Vækst-aftale 2.0. 
 
Resultaterne af analyserne indebærer bl.a.: 
• Mere målrettet kontrol 
• Udlicitering og konkurrenceudsættelse af opgaver 
• Omlægning af en række tidligere lovpligtige ydelser til frivillige brugerfinansierede aktiviteter, der løbende 

konkurrence udsættes på markedsvilkår 
• Effektiviserings-/LEAN-tiltag  
• Tilpasning af laboratoriestruktur 
 
Samlet vurderes tiltagene alt andet lige at medføre en reduktion af Plantedirektoratets omkostninger til gebyrfinan-
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sierede aktiviteter med 40 pct. i perioden 2010-2014.   
 
For 2010 har der dog for enkelte ordninger på frø- og planteområdet været underskud. Det forventes at disse under-
skud fremadrettet imødegås med en række af de iværksatte initiativer. 
 
7 Økonomistyring: driftsresultat og økonomiprognoser Effektivitet 5 

 
I forbindelse med Plantedirektoratets kvartalsvise afrapportering til departementet prognosticerer Plantedirektoratet 
sit økonomiske årsresultat. I 2010 vil Plantedirektoratet prognosticere præcist i forbindelse med kvartalsrapporterne 
til departementet. 
 
a. Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at sikre, at afvigelsen mellem det prognosticerede nettoudgiftsskøn for 
året ved udgangen af kvartalerne og årets faktiske nettoudgiftsresultat overholder:  
 

Difference, afvigelse i pct. mellem årets nettoudgifts-
skøn og årets netto udgiftsresultat på hhv. gebyrfinan-
sierede (uk. 10) og bevillingsfinansierede aktiviteter: 

1. kvartals-
rapport 2010 

2. kvartals-
rapport 2010 

3. kvartals-
rapport 2010 

Gebyrfinansierede aktiviteter (uk. 10) 
 

Max. 
7 pct. 

Max. 
5 pct. 

Max 
2 pct. 

Bevillingsfinansierede aktiviteter (øvrige uk.)    
 

Max.  
5 pct.  

Max.  
3 pct. 

Max.  
 1 pct. 

 
Målet er opfyldt. 
 
I oversigten herunder ses årets endelige regnskabsresultat for Plantedirektoratets omkostninger sammenholdt med 
årets skøn for omkostningerne i 1. - 3. kvartalsrapport. 
 

 
  
b. Det er Plantedirektoratets mål for 2010, at det overførte overskud på balancens egenkapital er positivt ultimo 
2010, jf. dog resultatkrav 4.1.3 samt tilpasningsbehov i forbindelse med overtagelsen af screeningskontrol på dyre-
velfærdsområdet i 2010. 
 
Målet er opfyldt. 
 
Plantedirektoratet overfører et overskud på 2,7 mio. kr. til 2011, jf. balancen (tabel 3.3.) 
  
Politikformulering og -udvikling, i alt 27 

 
 

Afvigelser mellem realiserede og prognosticerede omkostninger 2010, 1.000 kr.
Omkostninger

2010 Skøn Afvigelse Skøn Afvigelse Skøn Afvigelse
UK10 Gebyr- og brugerfinansierede områder 116.292 113.228 -3% 118.680 2% 116.762 0%
Øvrige UK Bevillingsfinansierede områder 209.983 207.537 -1% 207.364 -1% 210.528 0%
Alle PD Total 326.275 320.765 -2% 326.043 0% 327.290 0%

Underkonto Område
1. kvartalsrapport 2. kvartalsrapport 3. kvartalsrapport


