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1. Påtegning   

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 

70 af 27. januar 2011.  

 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som NaturErhvervstyrelsen 

(CVR-nr.: 20814616) er ansvarlig for, jf. bilag 10, herunder de regnskabsmæssige 

forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 

2013. 

 

Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin-

formationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i 

årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-

gåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 

forvaltning af de midler og ved driften af NaturErhvervstyrelsen, der er omfat-

tet af rapporten. 
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2. BERETNING   

 
2.1 Præsentation af NaturErhvervstyrelsen  
NaturErhvervstyrelsen (driftsbevilling) er en styrelse, som hører under Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet).  

 

NaturErhvervstyrelsen har følgende hovedopgaver på finansloven: regulering og poli-

tikudvikling, tilskud, kontrol samt generel ledelse og administration. 

 

NaturErhvervstyrelsen virke sker inden for rammerne af Fødevareministeriets mission, 

vision og strategiske pejlemærker.   

 

Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for  

 et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv,  

 en ansvarlig forvaltning af naturressourcer   

 fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.  

 

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter 

præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.  

 

NaturErhvervstyrelsens mission er at sikre samspillet mellem natur og erhverv gen-

nem regulering, tilskud, kontrol og dialog. 

 

NaturErhvervstyrelsens vision er vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af 

naturen. NaturErhvervstyrelsen vil nå denne vision ved at fokusere på følgende 3 stra-

tegiske indsatsområder: 1) Grøn omstilling, 2) Omverden og 3) Handlekraftig orga-

nisation. 

 

NaturErhvervstyrelsens primære opgaver er gennem tilskud, udviklingsprogrammer, 

vejledning, regulering og kontrol at understøtte det overordnede mål for Fødevaremi-

nisteriets koncern om at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødeva-

reerhverv og for en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. NaturErhvervstyrelsen 

ydede i 2013 tilskud for i alt 9,9 mia. kr. til landmænd, gartnere, fiskere, virksomheder 

i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af 

EU. 

 

NaturErhvervstyrelsen har en bred kontaktflade bestående af landmænd, fiskere og en 

bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder. 

 

NaturErhvervstyrelsen er beliggende med hovedsæde i Nyropsgade i København og 

har derudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kon-

trolskibe til vands. Styrelsen beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere hvoraf størstedelen 

arbejder i den centrale del i København. 

 

En samlet oversigt over hvilke hovedkonti på Finansloven, NaturErhvervstyrelsen 

administrerer, findes i bilag 10.  
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For yderligere oplysninger om NaturErhvervstyrelsen henvises til 

www.naturerhverv.dk. 

 
2.2 Virksomhedens omfang 
NaturErhvervstyrelsen primære opgaver er, som beskrevet ovenfor, gennem tilskud, 

udviklingsprogrammer, vejledning, regulering og kontrol at skabe rammerne for et 

udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og for en ansvarlig forvaltning af na-

turressourcerne. Styrelsen administrerer op mod 100 forskellige ordninger.  

  

Der henvises til tabel 13 i afsnit 3.8 for en detaljeret oversigt over de enkelte hoved-

konti vedr. administrerede ordninger mv. samt anlæg. 

 

Tabel 1: NaturErhvervstyrelsens samlede aktivitet 2013, mio. kr. 
 
 

(mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

Drift Udgifter 970,6         1.004,5  

 Indtægter 122,3 208,5 

Administrerede ordninger mv. Udgifter 10.214,8 9.947,6 

 Indtægter 9.079,5 8.849,0 

Anlæg Udgifter 385,9 145,9 

 Indtægter 414,8 187,9 

 
 

2.3 Årets faglige resultater 
NaturErhvervstyrelsen vurderer, at årets faglige resultater overordnet har været til-

fredsstillende. Styrelsen har foruden sit normale faglige virke nået en række vigtige 

milepæle og resultater.  Nedenfor præsenteres nogle af de væsentligste. 

 

NaturErhvervstyrelsen udbetalte enkeltbetalingsstøtte (arealstøtte til landmænd) til 

96,7 pct. af ansøgerne pr. 1. december 2013 og 97,5 pct. inden årets udgang. I forbin-

delse med udbetaling af enkeltbetalingsstøtten gennemførte NaturErhvervstyrelsen 

endvidere de fysiske arealkontroller, som er forudsætning for at støtten kunne udbeta-

les og resultatmålet nås. 

 

Der er arbejdet intensivt med forberedelse af de kommende EU- reformer på land-

brugs- og fiskeriområdet, der træder i kraft fra 2015. Selvom EU-reformerne er ved-

taget i EU-regi, udestår der stadig en del spørgsmål om den praktiske gennem-

førelse, som bl.a. afventer beslutninger i EU's forvaltningskomitéer. Til håndte-

ring af it-området er påbegyndt en række større projekter vedrørende begge reformer.  

 

For at optimere effekten af støtte til udvikling i erhvervene og bedre mulighed for grøn 

udvikling er eksisterende EU-støtteordninger analyseret for at vurdere effekt og om-

kostninger. Som følge heraf og for at mindske de administrative byrder for erhvervet 

og for styrelsen selv, er der lukket et antal ordninger, hvor effekterne ikke stod mål 

med administration. Der er her tale om en langvarig og strategisk indsats, som styrel-

sen vil fastholde fokus på i de kommende år.  

 

Derudover har styrelsen haft betydelig fokus på at reducere sagsbehandlingstiderne 

med henblik på hurtigere tilsagnsgivning og udbetaling. Dette er dog besværliggjort 

af, at der er sket en betydelig stigning i antallet af sager. Af indsatser kan nævnes en 

http://www.naturerhverv.dk/
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fremrykning af tidsfrister for visse ordninger, som foruden forbedret service over for 

støttemodtagerne også medvirker til at sikre, at bevillingerne i størst muligt omfang 

udnyttes i det år, hvor de er givet. Endvidere er der arbejdet med effektiviseringer, 

ligesom området er tilført ressourcer. Arbejdet med at reducere sagsbehandlingstider-

ne vil være et helt afgørende fokusområde i 2014.         

 

Det er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen undgår underkendelser fra EU i forhold til 

udbetalinger fra EU´s landbrugs- og fiskeritilskudsordninger. Underkendelser medfø-

rer økonomiske tab for staten, da EU foretager modregning i anden støtteudbetaling. 

For at forebygge gives henstillinger om at foretage ændringer i tilskudsforvaltning fra 

EU og revisionsmyndighederne. Det er i 2013 lykkedes at reducere disse, således at 

der 1. januar 2014 var 46 åbne henstillinger, hvilket er et fald på 47 % sammenlignet 

med året før.  

 

Derudover er styrelsen tilført ekstra midler til at gennemføre flere nye initiativer mhp. 

at mindske risikoen for underkendelser. Dette er sket på grundlag af en tværgående 

risikoanalyse af NaturErhvervstyrelsens administration af EU-midler. 

 

Der har været stor fokus på at give kunderne en bedre oplevelse af Tast selv-service i 

form af konkrete forbedringskrav. Resultaterne af en ny undersøgelse viser, at det alt 

overvejende er lykkedes at leve op til det stillede krav om tilfredshed fra brugerne af 

systemet Der er dog fortsat behov for fokus på performance mhp. at opnå en bedre 

performance og driftsstabilitet og dermed kundetilfredshed.  

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2013 arbejdet intensivt med de obligatoriske randzoner. 

Da vandplanerne er blevet kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet har det ikke 

muligt at give kompensation til landmændene for randzoner via EU's Landdistrikts-

program. For at sikre landmændenes mulighed for at søge om randzonekompensation 

oprettedes i 2013 en national de minimis randzoneordning. 

 

Der er vedtaget en ny samlet jordbrugs- og fiskerikontrolstrategi. I kontrolstrategien er 

valgt 6 indsatsområder med konkrete mål for udvikling af kontrolprocesserne. Det 

drejer sig bl.a. om øget udbredelse og anvendelse af risikobaseret tilgang til kontrol, 

fremme af kvalitet og ensartethed i kontrolarbejdet, effektivisering af kontrolarbejdet, 

optimering af kontrolkæden og samarbejde med parter uden for kontrolområdet. 

Fremadrettet er styrelsen i fuld gang med udmøntning og implementering af initiati-

verne. Inden for området har der herudover været en tilfredsstillende opfyldelse af de 

fastsatte kontrolmål. 

 

Som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er påbegyndt et 

større udredningsarbejde, som skal føre frem til nye modeller for en mere målrettet  

arealregulering. Ét af målene er, at robuste jorde får friere rum til dyrkning og gødsk-

ning, mens jorde, hvis beskaffenhed og beliggenhed gør dem mere sårbare, skal ud-

sættes for mindre gødskning, end tilfældet er i dag. 

 

NaturErhvervstyrelsen er i 2013 påbegyndt etablering af partnerskab med deltagelse af 

aktører fra hele svineproduktionens værdikæde, andre interessenter og offentlige part-

nere, som gennem teknologisk udvikling, regulering og tilskud til forskning og udvik-

ling skal udvikle fremtidens kommercielle staldanlæg. Indsatsen er forankret i projekt 

”Månegris”, hvor det centrale fokus er at afkoble af den animalske produktion fra 

jorden, som modtager af restprodukter og affaldsstoffer. Projektet fortsætter i en 

kommende årrække.   

 



  7 

Endelig har styrelsen formandskabet for et tværministerielt nationalt Bioøkonomi Pa-

nel, hvor førende virksomheder, forskere og organisationer bidrager med konkrete 

ideer og rådgivning til regeringen, der kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for 

bioøkonomi. 

 

 

2.4 Årets økonomiske resultat 
I det følgende redegøres for de økonomiske resultater i NaturErhvervstyrelsen.  

 

Årets resultat viser et overskud på 3,5 mio. kr., jf. tabel 2, der sammenholdt med de 

ordinære driftsindtægter på 923,3 mio. kr. svarer til en overskudsgrad på 0,4 pct. hvil-

ket NaturErhvervstyrelsen vurderer at være et tilfredsstillende regnskabsresultat, set i 

sammenhæng med de faglige resultater og udfordringerne i 2013. 

 

NaturErhvervstyrelsen resultat 2013 på 3,5 mio. kr. fordeler sig med et overskud på 

4,1 mio. kr. på det bevillingsfinansierede område og et underskud, efter korrektioner, 

på 0,6 mio. kr. på det gebyrfinansierede område
1
. Heri indgår forbrug af reserveret 

bevilling på 55,7 mio. kr. og ny reservation på 49,5 mio. kr.  

 

NaturErhvervstyrelsens lønforbrug var i 2013 på 534,2 mio. kr., der dækker over løn-

ninger samt tilskud til personer og anlægsløn. Det reelle lønforbrug under lønsumslof-

tet er 515,7 mio. kr., som sammenholdt med lønsumsloftet inkl. konverteringer på 

529,3 mio. kr. medfører en mindre udnyttelse af lønsumsloftet på 13,6 mio. kr., jf. 

tabel 11. Mindre udnyttelsen skyldes primært forsinkelsen af landbrugs- og fiskerire-

formerne, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har kunnet gennemføre den planlagte im-

plementering grundet den forsinkede proces. 

 

NaturErhvervstyrelsen havde i 2013 en låneramme på 520,0 mio. kr., hvoraf udnyttel-

sen ultimo 2013 udgør 272,8 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 52,5 pct. 

Den mindre udnyttelse af lånerammen i 2013 på 247,2 mio. kr. skyldes bl.a., at fiske-

rikontrolskibet ”Ny Nordsøen” i 2012 blev udtaget af anlægsaktiverne, hvilket reduce-

rer gælden med ca. 125 mio. kr.  

 

Den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk er på 0,497 mio. kr., hvilket er en beskeden 

stigning i forhold til 2012.  

 

Samlet vurderer NaturErhvervstyrelsen, at årets resultat er tilfredsstillende, ift. hvad 

der blev forventet i begyndelsen af året og de ude fra kommende forhold vedrørende 

beslutninger i EU om CAP-reform og fiskerireform mv., som har været forsinket. 

  

Tabel 2: NaturErhvervstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal 
(mio. kr.) 2011 2012 2013 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -956,3 -958,9 -923,3 

 - Heraf indtægtsført bevilling -796,8 -820,7 -799,4 

 - Heraf eksterne indtægter -128,6 -138,2 -123,8 

 - Heraf øvrige indtægter -30,9 -    

       

Ordinære driftsomkostninger 959,3 971,6 950,9 

 - Heraf løn 572,3 537,1 534,2 

 - Heraf afskrivninger 69,3 61,6 76,5 

 - Heraf øvrige omkostninger 317,7 373,0 340,2 

                                                 
1
 Jf. endvidere bilag 5 for en nærmere beskrivelse af gebyrregnskabet 
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Resultat af ordinær drift 3,0 12,6 27,6 

Resultat før finansielle poster -29,5 -19,3 -18,6 

       

Årets resultat -11,8 -1,2 -3,5 

Balance       

Anlægsaktiver 490,9 382,4 345,1 

Omsætningsaktiver 394,0 558,2 459,0 

Egenkapital 55,0 53,5 57,0 

Langfristet gæld 383,9 405,9 338,4 

Kortfristet gæld 355,6 421,0 349,7 

Lånerammen 520,0 520,0 520,0 

Træk på lånerammen FF4 383,8 364,8 272,8 

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen 73,8% 70,2% 52,5% 

Negativ udsvingsrate 1,3 1,2 1,4 

Overskudsgrad 1,2% 0,1% 0,4% 

Bevillingsandel 83,3% 85,6% 86,6% 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk          1.214         1.084         1.078  

Årsværkspris 0,472 0,495 0,496 

Lønomkostningsandel 59,9% 56,0% 57,9% 

Lønsumsloft 391 507,1 507,6 

Lønforbrug under lønsumsloft 572,1 522,6 515,7 
Note 1) Trækket på lånerammen er ikke identisk med den langfristede gæld på FF4, som fremgår af balancen i tabel 8. 

Forskellen skyldes at trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, 
som det fremgår af balancen, kun er t.o.m 31.12.2013. 

Note 2) Årsværksprisen, lønomkostningsandelen samt lønforbruget er forskelligt fra SKS, hvilket skyldes at SKS i 

denne tabel kun medregner lønudgifter vedr. st.kt. 18 og ikke st.kt. 19 og 44 som der regnes med i resultatopgørelsen, 
jf. tabel 6. Det er valgt at bruge de samme tal som i resultatopgørelsen for at skabe en bedre sammenhæng mellem de 

enkelte tabeller i årsrapporten. 

Note 3) Forskellen i lønsumsloftet fra 2011 og til 2012 skyldes at det tidligere Plantedirektorat var en statsvirksomhed 
og ikke var underlagt lønsumsloft. Lønsumsloftet svarer til tabel 11 før diverse forhøjelser af lønsumsloftet. I SKS 

tages der ikke højde for at underkontiene 41, 90 og 97 ikke er underlagt lønsumsloftet. Der er i ovenstående tabel 2 

samt i tabel 11 taget højde herfor.  
Note 4) Udover de ordinære driftsomkostninger på 950,9 mio. kr. er der andre driftsomkostninger samt finansielle 

omkostninger på samlet 53,6 mio. kr., hvilket bevirker at årets forbrug er 1.004,5 mio. kr. 

 

 
2.5 Opgaver og ressourcer 
 

2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
NaturErhvervstyrelsen indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsind-

tægter, herunder indtægter fra gebyrer mv. 

 

Omkostninger, jf. tabel 3 knyttet til hovedformål ”Hjælpefunktioner samt generel le-

delse” dækker over samtlige omkostninger til drift og vedligehold af IT-systemer i 

styrelsen, herunder alle finansielle omkostninger samt udgifter til drift af domicilet i 

København. I 2013 blev der brugt 434,7 mio. kr. på dette hovedformål, og på hoved-

formålet er der et overskud på 1,8 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 
Tabel 3: Institutionens økonomiske resultat, fordelt på hovedformål i 2013, mio. kr.  

Hovedformål 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige ind-

tægter 
Omkostninger 

Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse 

og administration 
418,7 17,7 434,7 1,8 

1. Regulering og politikudvikling 68,0 64,2 131,9 0,3 

2. Tilskud 115,7 101,4 216,6 0,6 

3. Kontrol 197,0 25,2 221,4 0,9 

I alt 799,4 208,5 1.004,5 3,5 

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt på opgaver. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Regulering og politikudvikling” dækker over de 

faglige opgaver i forbindelse med politikudvikling samt en væsentlig andel gebyr og 

brugerfinansierede opgaver, dog ikke kontrollen heraf. Der har været omkostninger i 

2013 på 131,9 mio. kr. samt et overskud på 0,3 mio. kr. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Tilskud” dækker over de faglige opgaver med 

alle tilskudsordninger herunder Enkeltbetalingsordningen, ordninger under LDP og 

EFF samt vådområder. Der har været omkostninger i 2013 på 216,6 mio. kr. samt et 

overskud på 0,6 mio. kr. 

 

Under hovedformål ”Kontrol” dækker omkostningerne over alle kontrolopgaver i sty-

relsen lige fra arealkontrol til søværtskontrol samt gebyrfinansieret kontrol. I 2013 er 

der brugt 221,4 mio. kr. herpå samt er der et overskud på 0,9 mio. kr. 

 

2.6 Målrapportering 
 

2.6.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
 

I 2013 har NaturErhvervstyrelsen opfyldt 8 ud af 14 resultatkrav, svarende til en 

målopfyldelse på 63 pct. 6 resultatkrav er delvis opfyldt
2
 svarende til en målopfyldelse 

på 21,8 pct. Samlet opnåede NaturErhvervstyrelsen en målopfyldelse på 84,8 pct.  

 

Målopfyldelsen vurderes samlet set at være tilfredsstillende. 

 

NaturErhvervstyrelsens resultatkrav er struktureret med baggrund i strategiens 3 fo-

kusområder og den faglige opgavevaretagelse i øvrigt. 

  

Målopfyldelsen fremgår af tabel 4 og er nærmere beskrevet i bilag 11. 

  
Tabel 4: Oversigt over opfyldelse af udviklingsmål 

Mål Vægt i kontrakt Resultat 

Fokusområde: Grøn omstilling 
  

Rk 1: Bæredygtighed 5% Opfyldt 

Rk 2: Ny kvælstofregulering på baggrund af NLKs 

anbefalinger 
5% Delvis opfyldt 

Rk 3: Ny regulering af kystfiskeri 5% Opfyldt 

                                                 
2
 Den vægtede målopfyldelse er beregnet på baggrund af vægtningen i resultatkontrakten for 2013. Opfyldte resultat-

krav vægter 100 % af den strategiske vægtning, mens delvist opfyldte resultatkrav vægtes ligeligt eller differentieret i 

forhold til antallet af delmål. De nærmere bestemmelser herom er angivet i et supplerende internt bilag til kontrakten. 
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Fokusområde: Omverdenen 
  

Rk 4: Servicerende myndighedskultur 8% Opfyldt 

Rk 5: Kontrolstrategi 9% Opfyldt 

Rk 6: Underkendelser 10% Opfyldt 

Rk 7: Performance på Tast selv service 7% Delvis opfyldt 

Fokusområde: Handlekraftig organisation 
  

Rk 8: Økonomisk råderum 10% Opfyldt 

Rk 9: Mål om udgiftsloft og afløb på tilskudsordnin-

ger 
9% Delvis opfyldt 

Faglige mål 
  

Rk 10: Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling 10% Opfyldt 

Rk 11: Tilsagnsgivning under LDP og EFF-

programmerne 
6% Delvis opfyldt 

Rk 12: Klagesagsbehandling 5% Delvis opfyldt 

Rk 13: Gebyrområdet 5% Delvis opfyldt 

Rk 14: Risikobaseret kontrol og forbedret regelefter-

levelse i det erhvervsmæssige fiskeri 
6% Opfyldt 

 

2.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
 

Nedenfor analyseres og vurderes de fokusområder og resultater, som har som har haft 

særlig betydning for virksomheden i 2013. Gennemgangen tager udgangspunkt i sær-

ligt udvalgte måldele i resultatkontrakten. For en opgørelse af de medgåede ressourcer 

henvises til tabel 3. 

 

A. Enkeltbetaling og forberedelse af ny EU-landbrugsreform 
Enkeltbetalingsordningen til landmænd er med en årlig udbetaling på ca. 7 mia. kr. til 

ca. 44.200 producenter en kerneydelse for NaturErhvervstyrelsen og en økonomisk 

meget væsentlig tilskudsordning for landmændene.  1.december var 42.772 ansøgnin-

ger færdigbehandlet af i alt 44.217 modtagne sager svarende til 96,7 pct., hvor målet 

jf. NaturErhvervstyrelsens resultatkontrakt var, at 95 pct. af ansøgningerne skulle være 

færdigbehandlede. Den 31. december var 97,5 pct. ansøgninger færdigbehandlede ift. 

et mål på 97 pct. Ved årsskiftet udestod sagsbehandling af 1.089 ansøgninger. I 2013 

er såvel ansøgningsrunden som sagsbehandlingen foretaget i det nye CAP-TAS sy-

stem. 

  

Sagsbehandlingen har i 2013 været præget af ibrugtagningen af det nye it-system. Der 

er året igennem gennemført omfattende uddannelse af medarbejdere i det nye system, 

ligesom der løbende er gennemført fejlrettelser i systemet og tilpasninger i arbejds-

gange m.v.  Ét fokusområde har været udsendelse af høringsbreve om markblokover-

skridelser (krydskontroller). Det lykkedes i 2013 at reducere antallet af breve med ca. 

2.000 til ca. 8.000. Der er i 2013 iværksat et arbejde med henblik på at reducere antal-

let af høringsbreve yderligere i 2014.   

 

Samlet var sagsbehandlingen i 2013 således påvirket af omlægningerne af it-systemer, 

men på trods af dette er udbetalingsmålene nået. Det vurderes, at der har været tale om 

et samlet set tilfredsstillende resultat for styrelsen, der har underbygget opfyldelsen af 

styrelsens mission. 
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I 2014 venter en række væsentlige udfordringer med at implementere en ny EU-

landbrugsreform og sikre, at de administrative og it-systemer er klar til drift pr. 1. 

januar 2015.  

 

B. Ny kontrolstrategi 
NaturErhvervstyrelsen udarbejdede frem til sommeren 2013 en ny samlet kontrolstra-

tegi med særlig fokus på 6 indsatsområder og 23 initiativer. Indsatserne består i øget 

udbredelse og anvendelse af risikobaseret tilgang til kontrol, udvidet fokus på service 

og vejledning, fremme af kvalitet og ensartethed, effektiviseringer i kontrolarbejdet, 

optimering af kontrolkæden og samarbejde med parter uden for kontrolområdet og 

endelig udvikling og udbredelse af nye kontrolredskaber. 

 

Målene er at styrke kontrollens effekt og samtidig leve op til krav om effektiviseringer 

og fortsatte kvalitative forbedringer af kontrolindsatsen. Gennemførelse af initiativer-

ne under indsatsområderne skal også medvirke til, at styrelsen ved udgangen af 2016 

oplever større regelefterlevelse hos fiskere, jordbrugere, gartnere og øvrige kunder. 

Målet er endvidere at få skabt en endnu større tilfredshed med og forståelse for styrel-

sens kontrolindsats. Viden om de regler, der udgør grundlaget for kontrollen, skal 

øges.  

 

Styrelsen skal være kendt for høj kvalitet i kontrollen og anerkendes herfor af erhver-

vet og de revisionsinstanser, som styrelsen løbende er underkastet kontrol af. På res-

sourcesiden skal både fiskerikontrollen og jordbrugskontrollen bringes i stand til at 

håndtere eksisterende opgaver for færre midler. Gennem udvikling af kontrolmetoder 

og værktøjer, skal styrelsen have vist sig i stand til på fuldt tilfredsstillende vis at løfte 

de nye opgaver, som bl.a. følger af reformerne på fiskeri- og landbrugsområdet. 

 

Der har været arbejdet målrettet med at skabe medejerskab internt i organisationen ved 

bl.a. at samle alle medarbejdere på området kontrol til en fælles strategidag. Eksterne 

parter som Landbrug og Fødevarer og Danmarks Fiskeriforening har været inddraget 

og har bidraget til udformningen af udvalgte initiativer.  

 

Et betydeligt antal af initiativer er blevet igangsat i løbet af 2013. Det har dog været 

nødvendigt at foretage en prioritering af rækkefølgen for iværksættelse. Arbejdet med 

kontrolstrategien forløber tilfredsstillende.  

 
C. Forebyggelse af underkendelser 

Det er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen i videst mulige omfang undgår underkendelser 

i forhold til udbetalinger fra EU´s landbrugs- og fiskeritilskudsordninger. Underken-

delser er lig et økonomisk tab for den danske stat.  På finansloven for 2014 blev det 

besluttet, at Fødevareministeriet skal medfinansiere fremtidige underkendelser efter en 

fast finansieringsmodel, hvor Fødevareministeriets maksimale årlige medfinansiering 

er 26,5 mio. kr.  

 

I 2013 bogførte styrelsen to underkendelser på i alt 32,5 mio. kr. En underkendelse på 

7,6 mio. kr. vedrørende producentorganisationer for 2007 og 2008 samt en underken-

delse på 24,9 mio. kr. vedrørende landbrugsstøtte for 2010 og 2011.  

 

Styrelsen har gennem flere år gennemført forskellige projekter for at nedbringe risiko-

en for underkendelser. Her kan nævnes ”Projekt Bedre Kontrol” med baggrund i en 

række underkendelser på bl.a. arealstøtteområdet. Tilsvarende er der på baggrund af 

kritik fra EU´s revisorer og styrelsens eksterne revisor blevet gennemført tiltag for at 
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forbedre administrationen i forhold til ordningerne under projektstøtten. Det drejer sig 

om projekt WUPti og en særlig direktørhandleplan. Projekterne blev afsluttet i 2013.  

 

Dette skal også ses i lyset af, at Deloittes tog forbehold for ELFUL-fondens regnska-

ber i 2012 og 2013 vedrørende projektstøttedelen. Det samme gjorde styrelsen i direk-

tørerklæringen for 2013.   

 

I juni 2013 er det besluttet at tilføre yderligere ressourcer til NaturErhvervstyrelsen til 

at gennemføre flere nye initiativer på grundlag af en tværgående risikoanalyse af Na-

turErhvervstyrelsens administration af EU-midler. Analysen blev udarbejdet i samar-

bejde med et konsulenthus. Analysen omfattede blandt andet benchmarking i forhold 

til administrationen i fem andre medlemslande.  I hovedsagen omfatter det:  

 

a) En 3-årig opdatering af markblokke svarende til EU´s bedste praksis,  

b) fuld bilagskontrol på projektstøtteområdet,  

c) styrket kvalitetssikring af den fysiske kontrol, herunder bl.a. 2 kontrollører involve-

ret i kontrolbesøg i vanskelige sager og kompetenceløft af kontrollørerne,   

d) supplerende krav til god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og  

e) dannelse af en tværgående enhed til at sikre kvaliteten og styrke udvikling af kom-

petencer. 

 

Arbejdet med de enkelte tiltag er igangsat.  

 

Endvidere er der i 2013 taget et nyt overvågningsværktøj i brug. Det omfatter over-

vågning af status og fremdrift på antallet af revisionshenstillinger. Disse kommer fra 

de seks revisionsmyndigheder, der løbende reviderer NaturErhvervstyrelsen. Styrel-

sens direktion får hvert kvartal en rapport over udviklingen i antallet af henstillinger 

og opfølgningen herpå.  

 

Målet for 2013 var at nedbringe antallet af henstillinger fra tidligere års revisionsbesøg 

med 14 %. Der var 1. januar 2013, 86 henstillinger. Målet var derfor at nå ned på 74 

ved årets udgang. Pr. januar 2014 er antallet nedbragt til 46 henstillinger, et fald på 47 

%. Der bliver løbende arbejdet på yderligere reduktion. Revisionsbesøg i 2014 kan 

dog påtale forhold, der fører til nye henstillinger.  

  

De omtalte initiativer er overvejende forløbet planmæssigt. Den langsigtede indsats 

skal dog vurderes over længere tid idet det typisk varer flere år før eventuelle henstil-

linger fra EU-Kommissionen udmøntes i konkrete underkendelser.  

 

Den samlede indsats skal bidrage til, at NaturErhvervstyrelsen kan opfylde omverde-

nens berettigede forventninger om, at der sker en effektiv og korrekt administration af 

ordninger.  Hermed bidrager indsatsen også på tilfredsstillende vis til at opfylde sty-

relsens mission.  

 

D. Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 
Natur- og landbrugskommissionens (NLK) rapport udkom i april 2013. Rapporten 

indeholdt bl.a. anbefalinger om en mere målrettet arealregulering. En anbefaling som 

blandt andet betyder udvikling af en ny arealreguleringsmodel og deraf omfattede 

behov for tilpasninger af den nuværende regulering, IT, tilskud og kontrol. 

  

Der er etableret en tværministeriel arbejdsgruppe, der deltager i arbejdet med anbefa-

lingerne om en differentieret kvælstofregulering. NaturErhvervstyrelsen har ansvaret 

for den nyetablerede underarbejdsgruppe, UAG Areal, der i flere spor arbejder med 



  13 

elementerne i en ny arealregulering. Endvidere indgår der i UAG Areal-arbejdet en 

afklaring af, om dele af det nuværende miljøgodkendelsessystem kan indgå i en ny 

arealregulering.  

 

Arbejdet i UAG Areal forsætter i 2014 med at kvalificere elementerne i en ny arealre-

gulering. Det er således vurderingen, at styrelsens arbejde med opfølgningen på Natur- 

og Landbrugskommissionens anbefaling om en mere målrettet regulering, har bidraget 

tilfredsstillende til styrelsen mission om sikring af samspillet mellem natur og erhverv 

gennem regulering, tilskud, kontrol.  

 

 

E. Sagsbehandling af LDP og EFF programmerne 

På de ikke arealbaserede ordninger har NaturErhvervstyrelsen i året oplevet en stigen-

de tilgang af sager, herunder overløb af et betydeligt antal sager fra 2012, svarende til 

i alt 1.676 sager. Herudover har der generelt været tale om øgede sagsbehandlingstider 

pr. sag. Gennemløbstiden for sager var i 2013 197 dage mod 126 dage i 2012. 

 

På grund af den øgede mængde sager har det været nødvendigt at foretage prioriterede 

indsatser. Dette har medvirket til en forlængelse af sagsbehandlingstiden på dele af 

tilsagnsansøgningerne.  

 

Længere sagsbehandlingstider for den enkelte sag er endvidere påvirket af en skærpel-

se af tilskudskravene og krav til kvalitet i indsendt ansøgningsmateriale over for ansø-

ger. Baggrund for den skærpede kontrol er gentaget revisionskritik af mangler registe-

ret inden for dette specifikke område. 

 

Samlet set har dette vanskeliggjort opfyldelsen af målet om, at 60 pct. af tilsagnsan-

søgninger på ikke-arealbaserede ordninger er behandlet efter senest 3 måneder. Målet 

er opnået for 43,4 pct. af ansøgningerne, hvilket ikke er tilfredsstillende. På de areal-

baserede ordninger er opfyldt mål om at mindst 70 pct. af ordningerne skal være be-

handlet inden 1. september og resten ved årets udløb. Det betegnes som tilfredsstillen-

de. 

  

I forbindelse med udmøntningen af Landdistriktsprogram 2014-2020 vil der fortsat 

være øget fokus på at reducere sagsbehandlingstider og administrationsomkostninger-

ne. Særligt er der fokus på, at der skal være færre, men mere robuste og omkostnings-

effektive tilskudsordninger, der er brugervenlige og kontrollérbare, hvilket også skal 

afspejles i reducerede sagsbehandlingstider. 

 

Det vil fremadrettet være et helt afgørende indsatsområde for NaturErhvervstyrelsen at 

nedbringe sagsbehandlingstiderne. 

 

2.7 Redegørelse for reservation 
NaturErhvervstyrelsens samlede reservationer primo 2013 udgjorde 123,0 mio. kr. 

Disse reservationer er i løbet af 2013 netto formindsket med 6,1 mio. kr. Dette dækker 

over gennemførte aktiviteter for 55,7 mio. kr. Derudover er der som følge af udskudte 

aktiviteter foretaget nye reservationer for 49,6 mio. kr.. NaturErhvervstyrelsens sam-

lede reservationer ultimo 2013 udgør herefter 116,8 mio. kr. 

 

De samlede reservationer ultimo 2013 på 116,8 mio. kr.
3
 er: 

                                                 
3
 Der henvises til bilag 9 for en udførlig gennemgang af reservationerne. 
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 59,1 mio. kr. til finansiering af styrelsens løbende opgavevaretagelse, som led 

i en flerårig bevillingsløsning for NaturErhvervstyrelsen på Finansloven for 

2012  

 8,2 mio. kr. til IT-udvikling til en række konkrete IT-opgaver og afskrivninger  

 40,0 mio. kr. til arbejdet med landbrugs- og fiskerireformerne som grundet 

den sene beslutning i EU er blevet forsinket. 

 9,5 mio. kr. til vådområde administration på underkonto 17 og 18.  

 

Tabel 5: Reservationer på hovedkonto §24.21.01  (mio. kr.) 
Hovedformål og opgaver Reserveret 

år 
Reservation 
primo 2013 

Forbrug 
2013 

Nye reserva-
tioner 2013 

Reservation 
ultimo 2013 

Forventet 
afslutning 

0. Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 
- 95,6 28,3 40,0 107,3 - 

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10) 2011 63,0 3,9 0,0 59,1 2015 

IT-udvikling inden for en række konkrete 

IT-opgaver (uk 10) 
2006 11,1 2,9 0,0 8,2 2016 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, drift og 
vedligehold (uk 10) 

2008 12,3 12,3 0,0 0,0 2013 

CAP post 13 (uk 10) 2012 9,2 9,2 0,0 0,0 2013 

CAP post 13 - finansiering (uk 10) 2013 0,0 0,0 40,0 40,0 2017 

2. Tilskud 
 

26,9 26,9 9,6 9,6 
 

Faglig administration LDP (uk 10) 2010 26,9 26,9 0,0 0,0 2013 

Vådområde administration (uk 17) 2013 0,0 0,0 7,0 7,0 2017 

Vådområde administration (uk 18) 2013 0,0 0,0 2,5 2,5 2017 

3. Kontrol 
 

0,5 0,5 0,0 0,0 
 

E-logbog (uk 10) 2008 0,5 0,5 0,0 0,0 2013 

Reserveret i alt 
 

123,0 55,7 49,6 116,8 
 

 

2.8 Forventninger til det kommende år  
I 2014 vil styrelsen arbejde for sin vision om at skabe vækst i erhvervet gennem bære-

dygtig udvikling af erhverv og natur. Dette sker vedvarende i styrelsens arbejde, hvor 

implementeringen af EU-reformer på landbrug og fiskeri vil være et naturligt omdrej-

ningspunkt i 2014.  

 

Der gives nedenfor en række eksempler på styrelsens udsigter for 2014. 

 

Det er afgørende, at styrelsen løser og styrer sine kerneopgaverne effektivt og lever op 

til de mange krav og forventninger, som styrelsen står overfor. På de indre linjer er det 

afgørende, at Naturerhvervsstyrelsen arbejder på og forbedrer ”kernedriften”. Med 

dette tænkes særligt på robust ministerbetjening, en sikker og omkostningseffektiv 

administration af tilskudsordninger, kortere sagsbehandlingstider, færre klagesager, 

omkostningseffektive kontroller med fokus på effekt, breve som er mere skarpe og 

forståelige og it-systemer med god performance og oppetider.  

 

Herudover er det helt afgørende, at NaturErhvervstyrelsen arbejder målrettet på im-

plementering af EU-reformerne på både landbrugs- og fiskeriområdet, som skal idrift-

sættes i 2015. De kommende års bevillingsudvikling forudsætter, at styrelsens virk-

somhed løbende optimeres og tilpasses for at sikre tilstrækkeligt råderum til sikker 

implementering af EU-reformerne. 

For at indfri disse forventninger og for at takle udfordringerne stiller Naturerhvervsty-

relsen i 2014 skarpt på fire områder; i) Nødvendigheden af, at der prioriteres mellem 

styrelsens opgaver, ii) at der styres tæt i forhold til hvilke udviklingsprojekter, der 
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igangsættes, iii) at samarbejdet på tværs i styrelsen forbedres, og iv) at kunderne 

kommer i fokus i al opgaveløsning. 

For at styrelsen også kan løfte den administrative opgave i de kommende år, er der 

også fokus på at implementeringen af EU-reformerne giver forenklinger og effektivi-

seringer - særligt af det administrative set up, der understøtter driften af ordningerne. 

 

Endvidere er det en stor opgave for NaturErhvervstyrelsen i 2014 at arbejde videre 

med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og i den forbindelse fremkom-

me med konkrete bud på løsninger. I 2014 er der forventninger til, at der udarbejdes 

forslag for den fremtidige arealregulering, der for natur og erhverv er så effektfuld 

som muligt.  

 

Med henblik på at imødegå de kommende års effektiviseringskrav – både på bevil-

lings- og gebyrsiden – er det et mål, at styrelsen i løbet af 1. halvår 2014 får udarbej-

det et katalog over effektiviseringer mv. for 2015-2018.  
 

Herudover arbejder Naturerhvervstyrelsen på at opnå forbedringer i både i det fysiske 

møde ude på kontrolbesøgene og i det skriftlige møde i breve, vejledninger mv. Et 

forbedret kundemøde vil være kendetegnet ved at styrelsens omdømme forbedres, at 

kunderne bliver mere tilfredse og udviser en effektfuld adfærd, og at det i lige så høj 

grad fører til en øget effektivitet hos styrelsen selv.  

 

I forlængelse af målet om effektiviseringer ligger også et mål om mere kvalitet i løs-

ningen af mange opgaver, og her er der særligt forventninger om, at det tværgående 

samarbejde i styrelsen forbedres. For at opnå dette vil der i 2014 iværksættes initiati-

ver med fokus på enheders afhængighed til hinanden i opgaveløsningen, på snitflader 

og overleveringer, og på koordinering af opgaver. 
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 3. REGNSKAB 

3.1 Anvendte regnskabspraksis 
Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for 

omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Regnskabet er opstillet i overens-

stemmelse med Finansministeriets retningslinjer, jf. nærmere http://www.oav.dk/. 

 

Jf. endvidere bilag 1 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 

 

3.2 Resultatopgørelse mv. 
 
3.2.1 Resultatopgørelse 
Resultatet for 2013 viser et overskud på 3,5 mio. kr. mod det på finansloven tekniske 

indbudgetteret underskud på 8,5 mio. kr., jf. tabel 6. Resultatet vurderes som tilfreds-

stillende, og overføres til det overførte overskud. 

 

 
Tabel 6: Resultatopgørelse for NaturErhvervstyrelsen 2013, mio. kr.  

    Regnskabsår Regnskabsår Budget (FL) 

Note   2012 2013 2014 

  Ordinære driftsindtægter        

   Indtægtsført bevilling        

  Bevilling  -769,7 -793,3 -792,4 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -60,2 -55,7 -57,2 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 9,2 49,6 0,0 

   Indtægtsført bevilling i alt  -820,7 -799,4 -849,6 

        

  Salg af varer og tjenesteydelser  -48,1 -45,7 -29,4 

  Tilskud til egen drift  -51,1 -41,9 -22,6 

  Gebyrer  -39,0 -36,2 -34,9 

   Ordinære driftsindtægter i alt  -958,9 -923,3 -936,5 

  Ordinære driftsomkostninger        

   Ændring i lagre  0,0 0,0 0,0 

        

   Forbrugsomkostninger        

   Husleje  36,1 35,2 37,3 

       Forbrugsomkostninger i alt  36,1 35,2 37,3 

        

 1)  Personaleomkostninger        

   Lønninger  460,0 475,6 521,3 

   Pension  66,9 68,6 0,0 

   Lønrefusion  -17,3 -15,4 0,0 

   Andre personaleomkostninger  27,4 5,4 0,0 

       Personaleomkostninger i alt  537,1 534,2 521,3 

        

http://www.oav.dk/
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   Af- og nedskrivninger  61,6 76,5 68,0 

   Andre ordinære driftsomkostninger  336,9 305,0 295,0 

   Ordinære driftsomkostninger i alt  971,6 950,9 921,6 

         

   Resultat af ordinær drift                                       12,7 27,6 -14,9 

   Andre driftsposter        

   Andre driftsindtægter  -79,4 -84,5 -28,5 

   Andre driftsomkostninger  47,5 38,3 32,6 

   Resultat før finansielle poster  -19,2 -18,6 -10,8 

   Finansielle poster        

   Finansielle indtægter  -0,3 -0,2 0,0 

   Finansielle omkostninger  19,6 15,3 19,3 

   Resultat før ekstraordinære poster  0,1 -3,5 8,5 

   Ekstraordinære poster        

   Ekstraordinære indtægter  -1,3 0,0 0,0 

   Ekstraordinære omkostninger  0,0 0,0 0,0 

   Årets resultat  -1,2 -3,5 8,5 

Kilde: SKS- og Navision-regnskaber 

Note 1) til resultatopgørelsen fremgår af bilag 2. 

Note: Årets af- og nedskrivninger er efter neutralisering grundet donationer, hvilket skyldes afvigelsen til note 1 og 3 i 
bilag 3. 

 

NaturErhvervstyrelsen har haft højere indtægter end budgetteret, hvilket primært skyl-

des indtægtsføring af hjemtagne EU-midler til dækning af tilskudsadministrative op-

gaver samt afslutning af voldgiftssagen ift. fiskerikontrolskibet ”Ny Nordsøen” hvor 

styrelsen vandt sagen og i den forbindelse har fået ca. 10 mio. kr. til dækning af tidli-

gere års forbrugte renteudgifter. Driftsomkostningerne har været højere end budgette-

ret, hvilket primært skyldes hensættelse til fratrådte tjenestemænd.  

 

3.2.2 Resultatdisponering 
Nedenstående tabel 7 viser NaturErhvervstyrelsens resultatdisponering for 2013: 
 

Tabel 7: Resultatdisponering, mio. kr.  

Disponering       Beløb 

Disponeret bortfald     0 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)   0 

Disponeret til udbytte i staten   0 

Disponeret til overført overskud   3,5 

- Heraf resultat på gebyrområdet   -0,6 

- Heraf resultat for den øvrige virksomhed       4,1 
Kilde: Statens Budgetsystem 

 

Disponering af årets resultat på 3,5 mio. kr. omfatter alene en forøgelse af det overfør-

te overskud, jf. tabel 7, heraf 4,1 mio. kr. under den almindelige virksomhed og -0,6 

mio. kr. under gebyrområdet. Det overførte overskud, der primo 2013 udgjorde 29,8 

mio. kr., er herefter forøget med 3,5 mio. kr. i løbet af 2013 og udgør ultimo 2013 33,3 

mio. kr. 

 

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
NaturErhvervstyrelsen har i 2013 tilbageført nedenstående hensættelser. Værdien af 

hensættelserne ultimo 2013 er vist i note 5 i bilag 3: 
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- 16,5 mio. kr. vedr. resultatløn,  

- 0,3 mio. kr. vedr. åremålshensættelser  

- 0,4 mio. kr. vedr. frivillig fratræden, Nordsøen. Hensættelsen er dermed nul ulti-

mo 2013. 

- 3,4 mio. kr. vedr. rådighedsløn, Nordsøen 2013-2015 

- 2,0 mio. kr. Vedr. Vestkysten. Hensættelsen er dermed nul ultimo 2013. 

 

NaturErhvervstyrelsen har ikke reguleret periodiseringsposter som følge af ændret 

skøn eller afvigelse. 

  

3.3 Balancen  
I tabel 8 ses balancen for NaturErhvervstyrelsen. Forklaringer vedr. væsentlige æn-

dringer af balanceposterne kan læses i bilag 3 vedr. noter til balancen. 

 

 

Tabel 8: Balancen for NaturErhvervstyrelsen 2013, mio. kr. 

Note Aktiver 
Primo 
2013 

Ultimo 
2013 

  Note Passiver Primo 2013 Ultimo 2013 

  Anlægsaktiver 
  

  
 

Egenkapital 
 

  

1) 
Immaterielle anlægs-

aktiver 
        Startkapital -23,7 -23,7 

  
Færdiggjorte udvik-

lingsprojekter 
184,8 218,8      Opskrivninger 0 0 

  

Erhvervede koncessio-

ner, patenter, licenser 

mv. 

1,4 0,6     Reserveret egenkapital 0 0 

 2) 
Udviklingsprojekter 

under opførelse 
103,6 40,8     Overført overskud -29,8 -33,3 

  
Immaterielle anlægs-

aktiver i alt 
289,8 260,1     Egenkapital i alt -53,5 -57,0 

                  

3) 
Materielle anlægsak-

tiver 
       5) Hensatte forpligtelser -60,2 -58,9 

  
Grunde, arealer og 

bygninger 
10,0 10,1     Hensatte forpligtelser i alt -60,2 -58,9 

  Infrastruktur               

  
Produktionsanlæg og 

maskiner 
2,7 2,0     

Langfristede gældsforpligtel-

ser 
    

  Transportmateriel 42,2 37,6     FF4 Langfristet gæld -364,8 -289,9 

  IT-udstyr og inventar 13,9 11,6           

  
Igangværende arbejder 

for egen regning 
0  0      Prioritetsgæld 0 0 

  
Materielle anlægsak-

tiver i alt 
68,9 61,2     

Anden langfristet gæld 0 0 

      

Donationer -41,1 -48,6 
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  Statsforskrivning 23,7 23,7     Langfristede gældsforpl. i alt -405,9 -338,4 

  
Finansielle anlægsak-

tiver 
23,7 23,7           

  Anlægsaktiver i alt 382,4 345,1     
Kortfristede gældsforpligtel-

ser 
    

            
Leverandører af varer og tjene-

steydelser 
-77,1 -60,5 

  Omsætningsaktiver         Anden kortfristet gæld -104,7 -46,5 

  Varebeholdninger         Skyldige feriepenge -82,5 -84,2 

4) Tilgodehavender 296,5 126,7     
Igangværende arbejde for 

fremmed regning 
-32,6 -40,3 

  Værdipapirer         Reserveret bevilling -123,0 -116,8 

  Likvide beholdninger         
Periodeafgrænsningsposter, 

forpligtelser 
-1,1 -1,3 

  FF5 Uforrentet konto 245,9 184,7     Kortfristet gæld i alt -421,0 -349,7 

  FF7 Finansieringskonto 15,8 147,5           

  Andre likvider 0,0 0,0     Gæld i alt -826,9 -688,1 

  
Likvide beholdninger 

i alt 
261,7 332,2           

  
Omsætningsaktiver i 

alt 
558,2 459,0           

  Aktiver i alt 940,6 804,1     Passiver i alt -940,6 -804,1 

Note: Noterne 1-5 er nærmere beskrevet i bilag 3. 

Note: Den langfristede gæld på FF4, som fremgår af balancen, er ikke identisk med trækket på lånerammen, jf. tabel 

10. Forskellen skyldes at trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på 
FF4, som det fremgår af balancen, kun er t.o.m. 31.12.2013.  

 

3.4 Egenkapitalforklaring 
Nedenstående tabel 9 viser sammensætningen af egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 

2013 på 57,0 mio. kr. er sammensat af startkapital primo (statsforskrivning) på 23,7 

mio. kr., overført overskud fra tidligere år på 29,8 mio. kr. samt årets resultat på 3,5 

mio. kr. Af det overførte overskud primo 2013 på 29,8 mio. kr. var 8,5 mio. kr. ind-

budgetteret som forbrug i henhold til FL 2013. Der er dog ikke sket forbrug af overført 

overskud i 2013.  
 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring, mio. kr. 

Egenkapital R 2012  R 2013  

Egenkapital primo 55,0 53,5 

Startkapital primo 23,7 23,7 

+ Ændring i startkapital 0 0 

Startkapital ultimo 23,7 23,7 

Overført overskud primo 31,3 29,8 
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- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder -0,2 -2,1 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 31,4 31,9 

      + Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse -2,7 0,0 

- heraf vedrørende gebyrområder -2,7 0,0 

- heraf vedr. bevillingsfinansierede områder 0,0 0,0 

        + Mellemregning mellem andre statsinstitutioner - - 

+ Regulering af overført overskud - - 

+ Overført fra årets resultat 1,2 3,5 

- heraf overskud vedrørende gebyrområder 0,8 -0,6 

- heraf overskud vedrørende bevillingsfinansierede områder 0,4 4,1 

         - Bortfald af årets resultat - - 

Overført overskud ultimo 29,8 33,3 

- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder -2,1 -2,7 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 31,9 36,0 

Egenkapital ultimo året 53,5 57,0 

Kilde: Statens Budgetsystem 

Note: Der er ifm. årsafslutningen 2013 overført 1.406.553 kr. fra det bevillingsfinansierede område til det gebyrfinan-

sierede område til dækning af underskud på gebyrområdet, jf. endvidere bilag 5. 

 

3.5. Likviditet og låneramme 
NaturErhvervstyrelsens udnyttelse af lånerammen ultimo 2013 udgør 272,8 mio. kr. i 

forhold til lånerammen på FL 2013 på 520,0 mio. kr. Det giver en mindre udnyttelse 

af lånerammen på 247,2 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 52,5 pct. På FL 

2013 er udnyttelsen af lånerammen budgetteret til 328,5 mio. kr. ultimo 2013 svarende 

til en udnyttelsesgrad på 63,2 pct. Den mindre udnyttelse af lånerammen i 2013 end 

det budgetterede skyldes primært forsinkelsen af landbrugs- og fiskerireformerne, 

hvor der er sket en udskydelse af implementeringen, som også påvirker lånerammen, 

da der er sket mindre IT udvikling end oprindeligt planlagt. 

  
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme, mio. kr. 

 
Sum af saldo på FF4 2013,  272,8 

Låneramme på FL 520,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 52,5 
Kilde: SKS 

Note: Trækket på lånerammen er ikke identisk med den langfristede gæld på FF4 som fremgår af balancen i tabel 8. 

Forskellen skyldes at trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, 
som det fremgår af balancen, kun er t.o.m. 31.12.2013.  

 

Den langfristede FF4-gæld skal altid være lig med eller mindre end summen af akti-

verne. Dette forhold afstemmes af SAM ved udgangen af hvert kvartal. På grund af 

tilgang af anlæg i periode 13 stemmer FF4-kontoen dog ikke med anlægskartoteket. 

Ved afstemningen af den langfristede gæld skal man være opmærksom på, at donerede 

anlægsaktiver ikke skal indgå i afstemningen.  

Den uforrentede FF5-konto bliver først reguleret og bogført med udgangen af periode 

13. 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft  
I nedenstående tabel 11 er opgjort det samlede lønsumsloft, der har været til rådighed i 

2013, omfattende lønsumsloftet iht. FL13 og TB 2013 samt de på finansloven hjemle-

de adgange til at konvertere midler fra øvrig driftsrammen til lønsum. Forskellen mel-

lem årets lønforbrug under lønsumsloftet på 515,7 mio. kr. og det samlede lønsumsloft 
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på 529,3 mio. kr. udgør 13,6 mio. kr. som herefter udgør lønopsparingen ultimo 2013 

på 116,3 mio. kr. Af den samlede lønopsparing vedrører 26,5 mio. kr. opsparing på 

underkonto 17 og 18, som ikke kan opspares, men fortsat vil kunne forøge lønsums-

loftet særskilt, jf. nærmere omtalen i noten til tabel 11.  

 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft, § 24.21.01. 
 kr. 

Lønsumsloft FL  482.100.000 

Lønsumsloft inkl. TB, aktstykker m.v. 507.600.000 

Forhøjelse af lønsumsloft, jf. note 21.737.314 

I alt lønsumsloft                                                      529.337.314 

Lønforbrug under lønsumsloft 515.729.012 

Difference (mindreforbrug) 13.608.302 

Akk. opsparing ult. 2012 102.705.498 

Akk. opsparing ult. 2013 116.313.799 

Note: Lønsumsloft inkl. TB omfatter summen af bevillingerne på FL 2013 på 482,1 mio. kr. og TB 2013 

på 25,5 mio. kr., i alt 507,6 mio. kr. vedr. underkonti 10, 17,18, 31, 40 og 43 som alle er underlagt løn-

sumsloftet. Tallene kan ikke genfindes i SKS, da der ikke tages højde for at underkontiene 41, 90 og 97 

ikke er underlagt lønsumsloftet, hvilket der er gjort i tabel 11. Herudover konverteres en række udgifter 

fra driftsrammen til lønsumsrammen på samlet 19,4 mio. kr., der fuldt ud kan henføres til underkonto 10. 

Konverteringerne omfatter 600.000 kr. til udviklingen af BTAS, 10.749.896 kr. til teknisk bistand vedrø-

rende Landdistriktsprogrammet, 1.813.516 kr. til teknisk bistand vedrørende Fiskeriudviklingsprogram-

met, 4.400.000 kr. til administration af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram herunder lønudgif-

ter til sekretariatsbetjening af bestyrelsen, 1.040.808 kr. til administration af Fisketegn og 800.000 kr. til 

administration af Husdyr- og plantegenetiske ressourcer. Finansieringen af disse forhold omfatter st.kt. 

33/43-overførsler fra en række tilskudsordninger, der er hjemlet i de særlige bevillingsbestemmelser på 

FL 2013 til respektive aktivitetsområder hhv. § 24.21., 24.23., 24.26., 24.33. og 24.37., og hvor bestem-

melserne giver adgang til lønkonvertering vedrørende afholdte lønudgifter. 

Endelig hæves lønsumsloftet med 2.333.092 kr., svarende til 3/4 af merindtægter på UK 40 Indtægtsdæk-

ket kontrolvirksomhed på 3.110.790 kr., jf. særlig bevillingsbestemmelse. 

Årets samlede lønsumsloft omfattende summen af hhv. bevillingen på 507,6 mio. kr. og de samlede kon-

verteringer på 19,4 mio. kr. + 2,3 mio. kr. samlet 21,7 mio. kr., udgør således 529,3 mio. kr. Sammen-

holdt med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 515,7 mio. kr. fremkommer et mindreforbrug på 13,6 

mio. kr. 

Den samlede akkumulerede opsparing ultimo 2013 udgør herefter 116,3 mio. kr., hvoraf 26,5 mio. kr. kan 

henføres til uudnyttet lønsumsloft på hhv. UK 17 og UK 18 således, at lønsumsloftet på underkonto 17 

herefter i følgende år vil kunne forøges med op til 21,5 mio. kr. på UK 17 og 5,1 mio. kr. på UK 18 i 

forbindelse med overførsler af midler fra § 23 via standardkontiene 33 og 43. 

 

3.7 Bevillingsregnskab 
Der blev i 2013 opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat vedrørende driftsregnska-

bet for § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, jf. tabel 12. Dette henset til de gennemførte 

aktiviteter og opgaver som styrelsen har haft i 2013. De samlede udgifter var i 2013 på 

1.004,5 mio. kr., hvoraf lønudgifterne udgjorde 527,1 mio. kr. ekskl. anlægsløn, mens 

de øvrige driftsudgifter beløb sig til 477,4 mio. kr. De samlede udgifter med fradrag af 

de faktiske indtægter på 208,5 mio. kr., svarer til et nettoforbrug på 796,0 mio. kr.  

 

Som det fremgår af resultatopgørelsen i tabel 6 er der reserveret et beløb på 49,6 mio. 

kr. ud af årets bevilling for 2013. Dette modsvares af et merforbrug på 55,7 mio. kr., 

der er forbrugt i 2013 af tidligere års reservationer, hvoraf imidlertid 46,5 mio. kr. 

allerede på FL 2013 var budgetteret som forbrug af reserverede midler.  

 

Når årets nettoudgiftsbevilling på 793,3 mio. kr. forøges med årets nettoforbrug af 

reservationer på 6,1 mio. kr., fremkommer en faktisk bevilling på 799,4 mio. kr., der 
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sammenholdt med årets nettoforbrug på 796,0 mio. kr. giver årets resultat med et 

overskud på 3,5
4
 mio. kr.  

 

Årets resultat på 3,5 mio. kr. fordeler sig med -0,6 mio. kr. vedr. ubalance (underskud) 

på gebyrområdet og mindreforbrug på drift vedr. vakancer mv. på 4,1 mio. kr. 

 

Årets resultat omfatter merindtægter på 86,2 mio. kr. og et merforbrug på 33,9 mio. kr. 

 

Merindtægterne på 86,2 mio. kr. i forhold til det på finansloven indbudgetterede dæk-

ker over yderligere forpagtnings- og kolonihaveindtægter på ca. 21 mio. kr., hjemtag-

ning af teknisk bistand på yderligere ca. 34 mio. kr. yderligere gebyrindtægter på ca. 

1,5 mio. kr., 6,5 mio. kr. vedr. salg af det gamle fiskerikontrolskib Nordsøen, ca. 5 

mio. kr. i merindtægter vedr. garantifonden, 6 mio. kr. vedr. sekretariatsarbejdet vedr. 

GUDP, 2 mio. kr. vedr. betaling fra departementet ift. IT drift, 1 mio. kr. vedr. til-

skudsfinansieret aktiviteter ift. kameraforsøg samt ca. 10 mio. kr. vedr. afslutning af 

voldgiftssagen vedr. fiskerikontrolskibet Ny Nordsøen, hvor NaturErhvervstyrelsen 

indgik forlig og på den baggrund har fået ca. 10 mio. kr. til dækning af tidligere års 

afholdte renteudgifter. 

 

Merforbruget på 33,9 mio. kr. på udgiftssiden, dækker primært over et merforbrug på 

9,2 mio. kr. vedr. forbrug af ekstra reservation til CAP post 13, 3,5 mio. kr. vedr. øge-

de gebyrudgifter, 6 mio. kr. vedr. øgede udgifter til sekretariatsbetjening af GUDP 

bestyrelsen, 1 mio. kr. vedr. yderligere udgifter til tilskudsfinansieret aktiviteter, ca. 3 

mio. kr. i yderligere huslejeudgifter, som til dels dækker over at styrelsen fik en mid-

lertidig nedsættelse af huslejen i København i 2012, 6,5 mio. kr. flere afskrivninger 

end oprindelig budgetteret, ca. 8 mio. kr. til hensættelse til rådighedsløn til tjeneste-

mænd, 6 mio. kr. til yderligere forpagtnings- og kolonihaveudgifter, ca. 34 mio. kr. 

som skyldes et højere aktivitetsniveau vedr. afslutning af de gamle landdistrikts- og 

fiskeriprogrammer, hvor styrelsen har haft fokus på at få udbetalt så mange penge som 

muligt, da programmerne snart udløber, ca. 6 mio. kr. i generelt merforbrug samt min-

dreforbrug på samlet ca. 49,5 mio. kr., som er reserveret til de kommende års udgifter 

pga. forsinkelse af reformerne til landbrugs- og fiskerireformerne samt vådområder. 

Merforbruget er dækket er dækket af en tilsvarende indtægtsdækning via bl.a. EU-

midler og andre indtægter som styrelsen har fået i løbet af 2013. 

 
Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 24.21.01. mio. kr.  

  
Regnskab 2012 

Budget 
2013 

Regnskab 2013 
Difference 

2013 
Budget 

2014 

Nettoudgiftsbevilling 769,7 793,3 793,3 0 792,4 

Nettoforbrug af reservation 51,0 46,5 6,1 -40,4 57,2 

Indtægter 219,2 122,3 208,5 86,2 115,4 

Udgifter 1038,7 970,6 1004,5 33,9 973,5 

Årets resultat 1,2 -8,5 3,5 12,0 -8,5 

Kilde: Statens budgetsystem 

 

 

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti  
NaturErhvervstyrelsen administrerer en lang række udgiftsbaserede hovedkonti. En 

stor del af disse hovedkonti er tilskudsordninger, der i 2013 havde et samlet udgiftsni-

veau på 9,9 mia. kr. jf. tabel 13. Hertil kommer NaturErhvervstyrelsens anlægs- og 

rentekonti.  

                                                 
4
 Afvigelsen skyldes afrundinger. 
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Tabel 13: NaturErhvervstyrelsens administrerede udgifter og indtægter  
Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab 

§ 24.21.02. Forskellige tilskud Reservationsbev. Udgifter 62,0 53,7 

   Indtægter 174,0 171,1 

§ 24.22.15. Tilskud til vikarordninger  Reservationsbev. Udgifter 0,0 0,0 

 inden for jordbruget  Indtægter 1,1 0,0 

§ 24.23.03. Støtte til udvikling af 

land- Reservationsbev. Udgifter 1.286,4 1.407,6 

 distrikterne  Indtægter 1.054,6 1.228,1 

§ 24.23.04. Miljøstøtte artikel 68  Reservationsbev. Udgifter 229,0 135,7 

   Indtægter 229,0 135,7 

§ 24.23.05. Støtte til jordbrugets struk-

tur-  Reservationsbev. Udgifter 

-1,4 0,0 

 udvikling mv.  Indtægter 0,0 0,8 

§ 24.23.10. Grøn omstilling og   Udgifter 0,0 0,0 

 beskæftigelse  Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.23.33. Regional udviklings- og  Reservationsbev. Udgifter 0,0 -21,2 

 omstruktureringsordning  Indtægter 0,0 -21,2 

§ 24.23.50. Støtte til ophørsordninger i  Anden bev. Udgifter 0,0 -0,1 

 jordbruget  Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.24.05. Yngre jordbruger-

ordningen Lovbunden bev.  Udgifter 0,0 0,0 

   Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.24.51. 

Produktions- og promille-

afgiftsfonde mv. inden for Reservationsbev. Udgifter 258,9 258,5 

 fødevaresektoren  Indtægter 256,9 255,0 

§ 24.26.30. Tilskud inden for fiskeri-

sekto-  Reservationsbev. Udgifter 242,6 299,3 

 ren med EU-

medfinansiering  Indtægter 182,8 240,7 

§ 24.33.02. Tilskud til udvikling og  Reservationsbev. Udgifter 363,2 357,8 

 demonstration  Indtægter 2,5 0,0 

§ 24.33.03. Forskningsbaseret myn-

dig- Reservationsbev. Udgifter 599,4 599,4 

 hedsbetjening  Indtægter 4,5 4,5 

§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder  Reservationsbev. Udgifter 33,0 30,8 

 udsætninger  Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lyst-  Anden bev. Udgifter 0,0 0,0 

 fiskertegn  Indtægter 43,0 40,8 
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Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab 

§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende  Reservationsbev. Udgifter 6,7 6,5 

 fiskerisektoren  Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.42.11. Eksportstøtte Lovbunden bev.  Udgifter 12,9 1,2 

   Indtægter 13,9 3,5 

§ 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte Lovbunden bev.  Udgifter 7.062,5 6.731,1 

   Indtægter 7.057,5 6.710,3 

§ 24.42.13. Produktionstilskud og –

afgifter Lovbunden bev.  Udgifter 59,0 66,3 

   Indtægter 59,0 58,6 

§ 24.42.15. 

Tab på solgte produkter og 

lagernedskrivning mm. 

ved  Lovbunden bev.  Udgifter 0,1 0,0 

 intervention  Indtægter 0,1 0,0 

§ 24.42.17. Lagerudgifter og –

indtægter  Lovbunden bev.  Udgifter 0,5 0,0 

 mm. ved intervention  Indtægter 0,6 0,0 

 TILSKUD I ALT:     

Se note 
5
.  1) Administrerede tilskud 

inden for overførselsram-

me I (dvs. ekskl. EUs 

markeds-  

Reservationsbev., 

lovbunden bev. , 

og anden bev. Udgifter 3.079,8 3.149,1 

 ordninger)  Indtægter 1.948,4 2.076,7 

Se note 
6
. 2) Administrerede tilskud 

under EUs markedsord-

ninger  

Lovbunden bev.  

 Udgifter 7.135,0 6.798,6 

 inden for overførselsram-

me II  Indtægter 7.131,1 6.772,4 

 1)+2) Tilskud i alt   Udgifter 10.214,8 9.947,6 

   Indtægter 9.079,5 8.849,0 

§ 24.21.05. Anlægsprogram Anlægsbev. Udgifter 385,9 145,9 

   Indtægter 414,8 187,9 

§ 24.21.06. Renter  Anden bev. Udgifter 0,4 0,0 

 (under indtægtsbudgettet)  Indtægter 0,4 0,3 
 

  

                                                 
5
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme I omfatter følgende 

hovedkonti: §§  

24.21.02, 24.22.15, 24.23.03, 24.23.04, 24.23.05, 24.23.10, 24.23.33, 24.23.50, 24.24.05, 

24.24.51, 24.26.30, 24.33.02, 24.33.03, 24.37.40, 24.37.45 og 24.37.50. 
6
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme II omfatter følgende 

hovedkonti inden for EUs markedsordninger: §§ 24.42.11, 24.42.12, 24.42.13, 24.42.15 og 

24.42.17. 
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4.  BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN 

 

BILAG 1: Anvendt regnskabspraksis  
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 om statens regn-

skabsvæsen af 27. januar 2011 og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets øko-

nomisk administrative vejledning. 

 

I forbindelse med forskellige beregninger i NaturErhvervstyrelsen skal der foretages 

en omkostningsfordeling af fællesudgifterne til de faglige produkter i NaturErhverv-

styrelsen. Omkostningsfordelingen er essentiel både i forhold til afrapportering af 

omkostningerne ved en given ordning og i forhold til forhandlingen om finansiering af 

fremtidige aktiviteter. NaturErhvervstyrelsen er dog også forpligtet til at have en offi-

ciel fordelingsmodel på grund af særlige kontrolaktiviteter samt kommercielle aktivi-

teter, som styrelsen har adgang til at udføre ifølge finansloven. Det er her specielt 

indtægtsdækket virksomhed og gebyrområdet, der ifølge reglerne i budgetvejlednin-

gen er pålagt at være fuldt omkostningsdækket. Der henvises således til vejledningen 

om prisfastsættelsen på OAV.dk, som igen henviser til de forskellige omkostningsmo-

deller man kan benytte for at få fordelt de indirekte udgifter på de faglige produk-

ter/aktiviteter. Der henvises til bilag 8 for en nærmere beskrivelse af omkostningsfor-

delingen.  
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BILAG 2: Noter til resultatopgørelsen  
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til note 1 til resultatopgørelsen, jf. tabel 6. 

 

Som det fremgår af nedenstående note 1 havde NaturErhvervstyrelsen i 2013 et perso-

naleforbrug på 1.078 årsværk. I 2013 ansatte NaturErhvervstyrelsen 228 medarbejde-

re, mens der fratrådte 166 medarbejdere
7
. Stigningen i tilgangen af medarbejdere i 

2013 skyldes primært bevillingstilførslen til minimering af risikoen for underkendelser 

samt hjemtagning af arbejdet med landbrugsloven mv. fra jordbrugskommissionerne. 

Stigningen i det budgetterede antal årsværk for 2014 skyldes primært implementerin-

gen af landbrugs- og fiskerireformerne samt det fortsatte arbejde med minimering af 

risikoen for underkendelser. 

 

Note 1: Personaleforbrug 

 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 

Antal årsværk          1.215           1.214  1.084 1.078 1.144  

Tilgang af medarbejdere (personer) 174 133 120 228 -  

Afgang af medarbejdere (personer) 167 198 208 166 -  

Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem stigningen/faldet i antal årsværk over tid og personaletilgang/afgang 

i de enkelte år. Personaletilgangen og afgangen er baseret på medarbejdere, hvor en medarbejder kun tæller som et helt 
årsværk såfremt ansættelsen sker pr. 1.januar i det pågældende år. Såfremt en medarbejder ansættes medio året vil 

medarbejderen kun optræde som ½ årsværk. 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 Personaleforbruget er opgjort på grundlag af SKS tabeller. Antal medarbejdere for til- og afgang er 

opgjort på grundlag af personaleomsætningsstatistikken fra ØS LDV.  
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BILAG 3: Noter til balancen  
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til noterne 1 - 5 til balancen, jf. tabel 8. 

 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver, 1.000 kr. 

    

Færdiggjorte udviklings-
projekter 

  Erhvervede koncessioner, 
patenter, licenser m.m. 

  Immaterielle anlægsakti-
ver i alt 

Kostpris pr. 1. januar 2013 513.965 14.371  528.336 

Primo korrektioner og flytning 

ml. bogføringskreds   

 
  

Tilgang 98.265 0 98.265 

Afgang -23.232 -12.360 -35.592 

Kostpris pr. 31. december 

2013 588.998 2.011 591.009 

Akkumulerede afskrivninger -370.231 -1.456 -371.688 

Akkumulerede nedskrivninger       

Akkumulerede af- og nedskriv-

ninger pr. 31. 12. 2012 -370.231 -1.456 -371.688 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31 12. 2013 218.767 555 219.321 

Årets afskrivninger -47.958 11.533 -36.425 

Årets nedskrivninger 6.866   6.866 

Årets af- og nedskrivninger -41.093 11.533 -29.559 
Kilde: SKS 

 

Note 2: Udviklingsprojekter under opførelse, 1.000 kr. 

  Beløb 

Primosaldo pr. 1. januar 2013 103.629 

Tilgang 35.535 

Nedskrivninger   

Overført til færdiggjorde udviklingsprojekter -98.360 

Kostpris pr. 31. december 2013 40.805 
Kilde: SKS 

Note: Tilgangen på udviklingsprojekter under opførelse skyldes primært tilgange vedr. CAP og fiskerisystemerne.  

 

Note 3: Materielle anlægsaktiver, 1.000 kr. 

 

Grunde, area-

ler og bygnin-

ger 

Infrastruktur 

Produktions- 

anlæg og 

maskiner 

Transportma-

teriel 

Inventar og IT-

udstyr 
I alt 

Kostpris pr. 1. januar 2013 15.288  11.018 117.570 87.474     231.350  

Primo korrektioner og flyt-

ning ml. bogføringskreds           

Tilgang 2.162  260 1.608 6.720 10.750 

Afgang -569  -1.559 -14.377 -32.523 -49.029 

Kostpris pr. 31. december 

2013 16.882  9.719 104.801 61.670 193.071 

Akkumulerede afskrivninger -6.773  -7.734 -67.215 -50.117 -131.839 

Akkumulerede nedskrivnin-

ger            

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger pr. 31.12. 2012 -6.773  -7.734 -67.215 -50.117 -131.839 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2013 10.109  1.985 37.586 11.553 61.233 

Årets afskrivninger -1.493  596 8.137 23.415 30.654 

Årets nedskrivninger            
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Årets af- og nedskrivninger -1.493  596 8.137 23.415 30.654 
Kilde: SKS 

 

Årets samlede af- og nedskrivninger fremgår af resultatopgørelsen til at være 76,5 

mio. kr. Tallet består af af- og nedskrivninger på 83,1 mio. kr. samt donationer på 6,6 

mio. kr. som neutraliserer afskrivningerne i resultatopgørelsen. 

 

Af ovenstående note 1 og note 3 er summen af årets af- og nedskrivninger 83,5 mio. 

kr. Tallet fårs ved summen af årets afskrivninger, årets nedskrivninger samt årets af-

gang. Donationerne neutraliserer ikke afskrivningerne på balancen, hvorfor tallet er 

større end det fremgår i resultatopgørelsen. 

 

Afskrivningerne på balancen er dog stadig 435.344 kr. større end på resultatopgørel-

sen, hvilket skyldes at der blev identificeret 3 biler, der alle var over 5 år gamle. Biler-

ne blev optaget som anlæg og derefter straksafskrevet. Dette skete som en manuel 

postering på balancen, og har derfor ikke driftspåvirkning. 
 

 

Note 4: Tilgodehavender 

Ændringerne i tilgodehavender skyldes altovervejende afslutningen af voldgiftssagen 

ifm. fiskerikontrolskibet Ny Nordsøen.  

 

Note 5: Hensatte forpligtelser, 1.000 kr. 

  
Beløb 

Hensættelser, resultatløn 13.056,0 

Åremålshensættelser 1.000,0 

Rådighedsløn, Nordsøen 7.817,0 

Reetablering af lejemål 5.148,4 

Hensættelse, Teknisk bistand 24.100,0 

Rådighedsløn, tjenestemænd 7.787,3 

Hensættelser pr. 31.12.2013 58.908,8 
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BILAG 4: Indtægtsdækket virksomhed  
Tabel B.4a: Akkumuleret resultat ultimo året for indtægtsdækket virksomhed, 1.000 

kr. 
  Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Indtægt 2013 Udgift 2013 

Bugsering           -629,6            -753,4            -389,7            -379,7               306,0            -296,0  

Statistikoplysninger               21,5                36,3                60,2                64,8                 30,7              -26,1  

Salg af bistand certificering             -21,3              -22,0                 -4,1                 -4,1                      -                      -    

IDV, Grønland basisuddannelse 

 

                  -                      -                    -               694,0            -694,0  

Forundersøgelse, planlægning 

og behandling af jordforde-

lingssager         2.698,5          2.546,4          2.960,9          2.981,0            1.756,2         -1.736,0  

Resultat         2.069,1          1.807,3          2.627,3          2.662,0            2.786,8         -2.752,1  

 

Bugsering 

Der oppebæres indtægter i forbindelse med assistance ved bugsering af fremmede 

fartøjer, som får maskinstop mv. I 2013 er bugseringsindtægterne faldet væsentligt, 

idet ”Nordsøen” er taget ud af drift og blevet erstattet af det mindre skib ”Havørnen”. 

Bugseringerne foretages nu primært af ”Vestkysten”, men ved mindre opgaver også af 

”Havørnen”.    

 

Statistikoplysninger 

Der oppebæres indtægter for udgivelse af statistisk årbog i papirformat. 
 
Salg af bistand certificering 

Styrelsen modtager betaling for at stille viden til rådighed for private certificeringsbu-

reauer vedrørende mærkningsordningen for bæredygtigt fiskeri under MSC (Marine 

Stewardship Council). Der har ikke været aktiviteter inden for dette i 2013. 

 

Basiskontroluddannelse til Grønland 

Grønlands hjemmestyre faktureres for deres deltagelse i styrelsens basisuddannelse af 

fiskerikontrollørerne. Resultatet går altid i nul på dette område, idet Grønland fakture-

res på baggrund af en opgørelse af alle omkostningerne.  
 

Planlægning og behandling af jordfordelingssager 

Den indtægtsdækkede virksomhed her har i 2013 omfattet forundersøgelse, planlæg-

ning og behandling af jordfordelingssager i forbindelse med a) naturgenopretningspro-

jekter, b) ekspropriationsforretninger ved strækningsanlæg (projektering og anlæg af 

veje, jernbaner m.v.), c) vådområdeprojekter. I 2013 har der været et omkostningsni-

veau på 1,74 mio. kr., mens indtægterne udgjorde 1,76 mio. kr. 

 

Samlet 

Nettooverskuddet for den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 34.743 kr. i 2013, 

hvilket forøger underkontoens andel af det akkumulerede overførte overskud fra 2,63 

mio. kr. primo 2013 til 2,66 mio. kr. ultimo 2013. 

 

Akkumuleret resultat for de rekvirerede ydelser 

Rekvirerede ydelser omfatter brugerbetalte varer og tjenesteydelser, som udbydes på 

markedsvilkår. Det gælder for eksempel konsulentopgaver, analyser, undervisning o.l. 

 
Tabel B.4b: Akkumuleret resultat ultimo året for rekvirerede ydelser, 1.000 kr. 
  Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Indtægt 2013 Udgift 2013 

Rekvirerede ydelser                   -            -1.027,0               835,4               689,9       18.542,9      -18.688,4  

Resultat                   -           -1.027,0             835,4               689,9       18.542,9      -18.688,4  
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De rekvirerede ydelser har i 2013 givet et mindre underskud på 0,15 mio. kr., hvilket 

dermed mindsker overskuddet fra 2012. Der er efter årsregnskabsafslutningen konsta-

teret uoverensstemmelser i arbejdstidsregistreringen vedrørende rekvirerede ydelser, 

hvilket er årsagen til det regnskabsmæssige underskud. Der har således været balance 

overfor brugerne af de brugerrettede aktiviteter. 
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BILAG 5: Gebyrregnskab 
Tabel B.5a. Resultat for gebyrområder og -ordninger 2010-2013, 1.000 kr. 

 Regnskab   Akkumuleret Akkumuleret saldo 

Gebyrområde og -ordning 2010 2011 2012 2013 2010-20135) 
Primo 
2013 

Ultimo 
2013 

Pantgebyr i rettigheder 56 40  -164   73    6    -13  61  

Hygiejne kontrol -519 -724    -281   -1.019   -2.543   -288   0  

IUU 

 

65   15    -200  -120     80   -120  

Kontrol med gødning mm. -501 54 285 325     163    -1.587    -1.262  

Tilsyn med spildevands-

slam mm. 212 -184 10   9    47     -6    3  

Kontrol med frø og sæde-

korn 3.955 2.678 1.306    0       7.939  1.611   1.611  

Sortsafprøvning -285 752 5    1      473    948    949  

Plantesundhedskontrol 

mm. -2.514 -1.568 -1.743  -1.367    -7.192    -1.743    -3.010  

Kontrol med emballagetræ 62 -674 -144  117     -639     -11   106  

Kontrol med skovfrø og -

planter 102 -263 -478  -187     -826   9    -178  

Kartofler -26 -450 -1.096  244      -1.328   -1.096    -852  

Gebyrordninger I alt 542 -274 -2.284 -2.003 -4.019 -2.095 -2.692 

1)Saldoen på hygiejnegebyret fik en TB udligning i 2010 på 0,6 mio. kr., og efter aftale med departementet blev saldo-

en nedskrevet i 2012 og 2013 på henholdsvis 1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. 

2) Saldoen for kontrol med frø og sædekorn blev i 2011 korrigeret nedad med 3 mio. kr. grundet gammelt underskud 

på ordningen.  

3)Saldoen for plantesundhedskontrol mm. blev reguleret i 2011, 2012 og 2013 med henholdsvis 5,9 mio. kr., 1,59 mio. 
kr. og 0,1 mio. kr. 

4) Saldoen for kartofler er reguleret i 2012 med 0,48 mio. kr. 

5) Det akkumulerede resultat 2010-2013 angiver et stort underskud og afspejler således de ubalancer, der er på udvalg-

te gebyrområder. Det akkumulerede resultat adskiller sig fra saldoen ved ikke at indeholde de TB-reguleringer, der 

igennem tiden er givet på udvalgt områder. Det akkumulerede resultat viser således et langt større underskud end 

saldoen, som indeholder reguleringerne. 

 

Årets resultat for 2013 på gebyrområdet er et underskud på 2,0 mio. kr.
8
  Underskud-

det dækker over overskud på henholdsvis handelsgødning, kartofler og emballagetræ, 

og større underskud på henholdsvis Plantesundhedskontrol mm., Hygiejnekontrollen, 

IUU og kontrol med skovfrø og –planter. Til yderligere belysning af gebyrområderne 

viser tabel B.5b. budget for 2014 og prognose for resultatet. 

 

Tabel B.5b. Budget på gebyrområder og -ordninger 2014, 1.000 kr. 

Gebyrområde og -ordning 2014 budget 

  Indtægter Omkostninger Resultat 

Pantgebyr i rettigheder 175 139 36 

Hygiejne kontrol 2.200 2.199 1 

IUU 530 598 -68 

Kontrol med gødning mm. 3.800 3.740 60 

Tilsyn med spildevandsslam mm. 200 198 2 

Kontrol med frø og sædekorn 7.700 8.504 -804 

Sortsafprøvning 1.160 1.212 -52 

                                                 
8
 Det skal bemærkes, at der er forskel på gebyrregnskabet, som udviser et underskud på 2,0 mio. kr. og det endelige 

årsresultat, da der er foretaget en korrektion på 1,3 mio. kr. vedrørende hygiejnegebyret og 0,1 mio. kr. vedrørende 

plantesundhedskontrol ifm. Årsafslutningen. 
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Plantesundhedskontrol mm. 14.650 13.855 795 

Kontrol med emballagetræ 900 819 81 

Kontrol med skovfrø og -planter 800 1.034 -234 

Kartofler 1.400 1.246 154 

Gebyrordninger I alt 33.515 33.545 -30 

 
På baggrund af ubalancerne i de akkumulerede resultater i tabel B.5a. og prognosen 

for områderne for 2014 overvejes en omlægning og evt. takstjustering af hygiejnege-

byret. 

 

Omkring de enkelte gebyrordninger bemærkes følgende: 

 

 Hygiejnekontrollen: Årets resultat for gebyret er et underskud på 1,0 mio. kr.  

Underskuddet skyldes delvist en fejlperiodisering af indtægter fra 2012 sva-

rende til ca. 0,6 mio. kr. Den akkumulerede saldo er delvis udlignet med 1,3 

mio. kr. således at saldoen nulstilles ultimo 2013, idet underskud går længere 

tilbage i tid. Der er taget initiativ til en omlægning af gebyrordningen. 

 

 Gødningskontrollen: Det bemærkes at dette område er underlagt en særregel 

om balance over en 8-årig periode ved udgangen af 2015. Området har givet 

overskud i 2011-2013, men der udestår stadig en negativ saldo grundet tidlige-

re års underskud. 

 

 Kontrol med frø og sædekorn: Området har i en årrække vist et væsentligt 

overskud, hvilket især kan henføres til en række konkrete effektiviseringstil-

tag, herunder lukning af Statens Frølaboratorium samt indførelse af frit valg 

og konkurrenceudsættelse. Resultatet for området er balance i 2013. Områdets 

gebyrer er blevet justeret pr. 1. februar 2014, således at det akkumulerede 

overskud på 1,6 mio. kr. kan blive ført tilbage til erhvervet gennem den næste 

2 årige periode. 

 

 Plantesundhedskontrol m.m.: Området tegner sig for et underskud på 1,4 

mio. kr. i 2013. Området har i en årrække været under økonomisk pres, hvil-

ket skyldes faldende aktivitetsnedgang og udfordringer med at tilpasse kapaci-

teten hertil. Udfordringerne afledt af volumenproblemer har medført at geby-

rerne på området bliver opjusteret pr. 15. februar 2014 for på den vis at ind-

hente det akkumulerede underskud på ordningen over en 2-årig periode.  
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BILAG 6: Tilskudsfinansierede aktiviteter  
NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilskud på samlet 2 mio. kr. og afholdt udgifter på 

2 mio. kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 

De 1,8 mio. kr. kan henføres til forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri under kamera-

forsøg III.  

 

Derudover kan 0,2 mio. kr. henføres til NaturErhvervstyrelsens deltagelse i koordina-

tion af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og 

kommunikationsteknologi i fødevaresektoren, landdistriktsudvikling, økologi samt 

fiskeri. Deltagelsen i koordinationen er støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. 

rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling jf. det i tabel B.6 angivne ni-

veau.  

 

Tabel B.6: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, kr. 

  
Overført overskud 

primo året 
Årets tilskud Årets udgifter 

Årets resul-
tat 

Overført overskud 
ultimo året 

Kameraforsøg III 0 1.814.784 1.814.784 0 0 

ERA-nettet ICT-AGRI 0 11.187 11.187 0 0 

ERA Landdistriktsudvikling 0 57.053 57.053 0 0 

ERA-NET Core-Organic II 0 61.781 61.781 0 0 

ERA-Nettet Star-Idaz 0 393 393 0 0 

ERA-Net COFASP 
 

23.843 23.843 
  

I alt 0 1.969.041 1.969.041 0 0 
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BILAG 7: Forelagte investeringer  
NaturErhvervstyrelsens regnskab for afsluttede investeringer, som er finansieret over 

bygge- og IT-kreditten og som har været forelagt Folketingets Finansudvalg fremgår 

af tabel B.7. 

 
Tabel B.7: Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.) 

Afsluttede projekter Senest forelagt Byggestart 

Forventet 
afslutning 
ved projekt-
start 

Faktisk 
afslutnings-
tidspunkt 

Godkendt 
budgetteret 
totaludgift 

Faktisk 
totaludgift 

Bygning af større 

inspektions- og red-

ningsskib 

September 2013 

2007 2009 2011
9
 140,0 0

10
 

CAP fase I og II December 2013 2006 2008 2013
11

 133,7 133,7
12

 

Investerings-

udgifter i alt     273,7 133,7 

 
Uddybende beskrivelse af byggeriet af et nyt, større inspektions- og søredningsskib 

Som beskrevet i årsrapporten for 2012 bestilte Fiskeridirektoratet i 2007 skibet Ny 

Nordsøen. Efter adskillige forgæves forsøg på at få skibet leveret, ophævede NaturEr-

hvervstyrelsen i september 2011 kontrakten. Det samlede aktiv i NaturErhvervstyrel-

sen regnskab havde en værdi på 125,5 mio. kr. Da der blev indgået forlig i efteråret 

2013 modtog NaturErhvervstyrelsen 134,9 mio. kr. svarende til bankgarantien på 98,7 

mio. kr. og renter for 36,2 mio. kr.  

Herudover er der anlagt en voldgiftssag vedr. afhentning af egenleverancer for 3,4 

mio. kr. samt to sæt flydespærringer. NaturErhvervstyrelsen afventer en afgørelse i 

forhold til, om der kan gives adgang til skibsværftet, så leverancerne kan blive hentet 

igen. Værftet er tidligere blevet tilbudt at købe en række af disse artikler, men har ikke 

haft den fornødne likviditet. 

Der er betalt 98,7 mio. kr. til det spanske skibsværft i henhold til kontrakt. Hertil 

kommer, at der har været afholdt en række udgifter på samlet 26,8 mio. kr. til skibet. 

Det samlede aktiv i NaturErhvervstyrelsen regnskab havde en værdi på 125,5 mio. kr.  

 

Uddybende beskrivelse af CAP fase I og II 

NaturErhvervstyrelsen (tidligere FødevareErhverv) har i perioden 2006 – 2012 udvik-

let et it-system til håndtering af såvel nationale som EU landbrugsstøtteordninger. 

Systemets navn er CAP TAS (Common Agricultural Program – Tilskuds Administra-

tions System) og består af en række af forskellige it-systemløsninger. Systemet et im-

plementeret og ibrugtaget i februar 2013 med undtagelse af modul til håndtering af 

betalingsrettighederne, som indgår som en del af it-projektet ”Implementering af EU-

landbrugsreform i Danmark (fase 1)”, som forventes afsluttet ultimo 2014. 

  

                                                 
9
 Det faktiske afslutningstidspunkt baserer sig på det tidspunkt, hvor NaturErhvervstyrelsen 

valgte at opsige kontrakten med værftet.  
10

 Den faktiske totaludgift udgøres af den værdi aktivet udgjorde, på det tidspunkt hvor kon-

trakten blev opsagt, modregnet de garantier samt renter, som NaturErhvervstyrelsen modtog i 

efteråret 2013. Der udestår afklaring om to forhold: udfaldet af voldgiftssagen mod skibsværf-

tet i forhold til udlevering af styrelsens egenleverancer, samt en endelig afklaring af håndterin-

gen af den eksterne finansiering, som er modtaget i relation til byggeriet. 
11

 Projektet er afsluttet undtagen for den del, der vedrører betalingsrettigheder, som er udsat 

som følge af CAP post 2013 reformen.  
12

 Der er anvendt 122,9 mio.kr, mens der er reserveret 10,8 mio. kr. til arbejdet med betalings-

rettigheder, som afventer udfaldet af CAP post 2013 reformen. 
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BILAG 8: Metode til omkostningsfordeling  
Nedenfor gives en beskrivelse af NaturErhvervstyrelsens omkostningsfordeling. 

 

NaturErhvervstyrelsen økonomistyrer ved registreringer på produktnumre, som afspej-

ler ordninger/aktiviteter. Ved omfordelingen kategoriseres alle produkter i tre katego-

rier 

 

1) Fagligt 

2) Støtte 

3) Fælles 

 

Faglige produkter/Faglige omkostninger 

De faglige produkter er alle de produkter, der direkte har et eksternt fokus – de faglige 

produkter kan altså også kaldes for de brugerrettede produkter. Det kan bl.a. være 

tilskudsordninger eller kontrolområder 

 

Støtteprodukter/Støtteomkostninger 

Støtteprodukter er produkter, der ikke er direkte brugerrettede produkter, men produk-

ter hvor ressourcetrækket udføres som støtte til en begrænset del af de faglige produk-

ter. Der kan således være tale om eksempelvis tværgående aktiviteter såsom revision, 

eller IT systemer, som benyttes ved sagsbehandling af ordninger, eller aktiviteter ved-

rørende krydsoverensstemmelse eller markblokke. ”Støtte”-udgifterne mappes derefter 

op til de faglige produktnumre som de støtter, således at omkostningerne for støtte-

produkterne fordeles på de relevante faglige produkter. Et IT-system kan eksempelvis 

godt støtte flere ordninger, hvorfor udgifterne til dette fordeles over alle de relevante 

ordninger. 

 

Fællesprodukter/Fællesomkostninger 

Fællesprodukter er de generelle støttefunktioner til de faglige brugerrettede opgaver. I 

modsætning til kategorien ”støtteprodukter” kan de dog ikke siges at vedrøre nogle 

faglige produkter i højere grad end andre. Her vil typisk ligge diverse ledelses- og 

administrationsopgaver.   

 

Når der registreres på fællesprodukter i stabsenheder som bl.a. HR og Økonomi vil 

omkostningerne blive klassificeret som fællesomkostninger. Det er således de indirek-

te udgifter som Moderniseringsstyrelsen normalt vil kategorisere under overheadud-

gifter. Omkostninger her vil blive fordelt på alle de faglige produkter i organisationen. 

 

Når der registreres på fællesprodukter i de faglige enheder, vil omkostningerne også 

blive klassificeret som fællesomkostninger. Omkostningerne vil her også blive fordelt 

på alle de faglige produkter. 

 

Helt overordnet foregår omkostningsfordelingen ved at det faglige produkt først til-

lægges de direkte omkostninger (trin 1), derefter støtteomkostningerne (trin 2) og slut-

teligt de fællesomkostninger (trin 3).  
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BILAG 9: Reservationer ultimo 2013 
I tabel B.9 er de enkelte reservationer i henhold til tabel 5 i afsnit 2.7 nærmere gen-

nemgået, herunder med oplysninger og forklaringer på de tidsmæssige forskydninger 

af de enkelte projekter og konkrete aktiviteter.  

 

Tabel B.9: Reservationer på hovedkonto § 24.21.01, mio. kr.  
Hovedformål og opgaver Reserveret 

år 
Reservation 
primo 20131 

Forbrug 
2013 

Nye reserva-
tioner 2013 

Reservation 
ultimo 2013 

Forventet 
afslutning 

0. Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 
- 95,6 28,3 40,0 107,3 - 

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10)2 2011 63,0 3,9 0,0 59,1 2015 

IT-udvikling inden for en række konkrete 

IT-opgaver (uk 10)3 
2006 11,1 2,9 0,0 8,2 2016 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, drift og 

vedligehold (uk 10)4 
2008 12,3 12,3 0,0 0,0 2013 

CAP post 13 (uk 10)5 2012 9,2 9,2 0,0 0,0 2013 

CAP post 13 - finansiering (uk 10)6 2013 0,0 0,0 40,0 40,0 2017 

2. Tilskud 
 

26,9 26,9 9,6 9,6 
 

Faglig administration LDP (uk 10)7 2010 26,9 26,9 0,0 0,0 2013 

Vådområde administration (uk 17)8 2013 0,0 0,0 7,0 7,0 2017 

Vådområde administration (uk 18)9 2013 0,0 0,0 2,5 2,5 2017 

3. Kontrol 
 

0,5 0,5 0,0 0,0 
 

E-logbog (uk 10)10 2008 0,5 0,5 0,0 0,0 2013 

Reserveret i alt 
 

123,0 55,7 49,6 116,8 
 

1) NaturErhvervstyrelsens videreførsel primo 2013 udgør samlet 152,8 mio. kr. Hovedparten af 

beløbet henstår som reserverede bevillinger, svarende til 123,0 mio. kr. jf. tabel b, mens et over-

ført overskud på 29,8 mio. kr. ikke er medregnet i ovenstående.  

2)  Midlerne vedrører sigtelinjeløsning  

En andel af reservationen svarende til 3.890.150,24 kr. har fundet anvendelse i 2013. Den reste-

rende del af reservationen på 59.087.939,50 kr. videreføres til formålet. 

3)  Primo 2013 henstod en reservation på samlet 11.093.700,45 kr., der vedrørte finansieringen af en 

række forsinkede IT-projekter. I 2013 er 2.886.842,85 kr. forbrugt til bl.a. forsinkede udviklings-

opgaver af primært følgende fagsystemer BTAS, MVJTAS, TUS, ESDH og Virk.DK. Der er 

primært tale om afskrivninger. Den samlede reservation til dækning af ovenfornævnte projekter 

videreføres som én samlet pulje til dækning af fremtidige afskrivninger på allerede gennemførte 

projekter. Det skal herudover tilføjes, at administrationen af de store og mange tilskudsordninger 

er fuldstændig afhængig af velfungerende og sikre IT-systemer. Det er derfor af afgørende betyd-

ning, at NaturErhvervstyrelsen inden for sit budget er i stand til at honorere kravene til fornyelse 

og stabilitet af såvel hardware som software for at kunne sikre en smidig og lovmæssig korrekt 

administration, samt leve op til kravene om brugervenlighed, effektivitet og sikkerhed. Væsentli-

ge nedbrud af systemer eller manglende/utilstrækkelig sikkerhed vil i yderste konsekvens kunne 

medføre overskridelse af betalingsfrister eller fejludbetalinger, hvilket herefter f.eks. vil kunne 

medføre underkendelser fra Kommissionen 

4) Reservationen på 12.337.575,63 kr. stammer fra tidligere års bevillinger til drift, vedligehold og 

finansielle omkostninger i form af afskrivninger og renter, der er opstået som følge af den forsin-

kede ibrugtagning af CAP LS-systemet og dermed den forsinkede aktivering af investeringer og 

udskydelse af omkostninger i form af afskrivninger og renter, herunder aktivering af anlægsløn 

vedrørende de interne udviklingstimer på projektet. Der er tale om en særbevilling, jf. underkonto 

50 på FL11 og tidligere år. Hele reservationen på 12.337.575,63 kr. har fundet anvendelse i 2013. 

5) Reservationen primo på 9.200.000,00 kr. vedrører udgifter til det indledende projektarbejde med 

CAP post 13. Beløbet blev tilført NaturErhvervstyrelsen på TB 2012. Hele reservationen på 

9.200.000,00 kr. har fundet anvendelse i 2013. 

6) Vedtagelsen af reformerne vedr. landbrugs- og fiskeriområdet har af flere omgange været forsin-

kede. EU-kommissionen og medlemslandende blev først medio 2013 enige om en kommende re-

form, næsten 2 år efter Kommissionens udspil blev fremlagt. Reformerne blev endelig vedtaget 

ultimo 2013.  Forsinkelsen har bevirket, at reformerne som oprindeligt skulle træde i kraft fra 

2014 er rykket til ikrafttrædelse 2015. En primær grund til at udskyde ikraftsættelsen til 2015 er, 

at gennemførselsbestemmelserne heller ikke kunne blive færdige før der var vedtaget en aftale. 

Gennemførselsbestemmelserne er grundstenen i implementeringen af reformen. Grundet forsin-

kelsen af reformerne er NaturErhvervstyrelsens implementering forsinket for så vidt angår både 

IT og faglig implementering. Der var afsat 20 mio. kr. i reserve specifikt til arbejdet med refor-

merne, som pga. forsinkelsen ikke er blevet brugt i 2013. Disse 20 mio. kr. videreføres til 2014 og 
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frem. Derudover har NaturErhvervstyrelsen sparet yderligere 20 mio. kr. op af årets bevillinger, 

hvilket også skyldes forsinkelsen af reformerne. Disse 20 mio. kr. videreføres også til de kom-

mende års arbejde med reformerne. På denne baggrund viderefører NaturErhvervstyrelsen beløbet 

på 40.000.000,00 kr. til anvendelse i 2015 og frem. 

7) Reservationen primo 2013 på 26.903.080,90 kr. stammer fra tidligere års bevillinger til primært 

vådområdeindsatsen og administration af Grøn Vækst ordninger der er opstået som følge af for-

sinkede ordninger samt færre ansøgninger end forudsat. En andel af reservationen vedrører 3-årig 

markblokcyklus og engangsudgifter til randzoner i 2013. Hele reservationen på 26.903.080,90 kr. 

har fundet anvendelse i 2013. 

8) Den nye reservation på underkonto 17 fremkommer som følge af, at der i forbindelse med tilsagn 

om tilskud til anlæg i kommunale vådområdeprojekter også samtidig reserveres administrative be-

løb til brug for den senere dækning af jordkøbsomkostningerne som led i de planlagte jordkøb. 

Med henblik på reservering af de bundne midler er beløbet overført via st.kt. 33/43 fra Natursty-

relsen, mens EU-andelen heraf modsat tilbageføres til Naturstyrelsen, og således at nettobeløbet 

på 7.033.337,53 kr. herefter opspares og videreføres til anvendelse i senere finansår. På denne 

baggrund viderefører NaturErhvervstyrelsen beløbet på 7.033.337,53 kr. til anvendelse i 2014 og 

frem. 

9) Den nye reservation på underkonto 18 fremkommer som følge af, at der i forbindelse med tilsagn 

om tilskud til anlæg i statslige vådområdeprojekter også samtidig reserveres administrative beløb 

til brug for den senere dækning af jordkøbsomkostningerne som led i de planlagte jordkøb. Med 

henblik på reservering af de bundne midler er beløbet overført via st.kt. 33/43 fra Naturstyrelsen, 

mens EU-andelen heraf modsat tilbageføres til Naturstyrelsen, og således at nettobeløbet på 

2.521.444,47 kr. herefter opspares og videreføres til anvendelse i senere finansår. På denne bag-

grund viderefører NaturErhvervstyrelsen beløbet på 2.521.444,47 kr. til anvendelse i 2014 og 

frem. 

10) Reservationen primo 2013 på 482.350,38 kr. vedrører afskrivninger og fællesomkostninger på det 

allerede erhvervede e-logbogsystem. Hele reservationen på 482.350,38 kr. har fundet anvendelse i 

2013. 
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BILAG 10:NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti 
I nedenstående tabel B.10 vises en oversigt over samtlige de af NaturErhvervstyrelsen 

administrerede finanslovskonti på hovedkontoniveau:  

 

Tabel B.10: Oversigt over NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti 
Hovedkonto Kontonavn 

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (Driftsbev.) 

24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) 

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) 

24.21.06. Renter 

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) 

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) 

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) 

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.) 

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) 

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) 

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget 

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) 

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (Reservations-

bev.) 

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren 

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservationsbev.) 

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) 

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) 

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) 

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn 

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

24.42.11. Eksportstøtte (Lovbunden) 

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (Lovbunden) 

24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter (Lovbunden) 

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (Lovbunden) 

24.42.17. Lagerudgifter og –indtægter m.m. ved intervention (Lovbunden) 

 

Herudover har NaturErhvervstyrelsen en aftale med Statens Administration (SAM) 

om, at SAM varetager administration af § 24.21.04 Forskellige tilskud, § 24.24.44 

Refinansieringsordningen for landbruget, § 24.24.60 Afdrag og afskrivninger på lån 

samt underkonti på andre hovedkonti f.s.v.a. indløsning af garantier m.v. 
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BILAG 11: Opgørelse af resultatkontrakten 
Tabel B.11a: Oversigt over målopfyldelse 2013 

Mål Vægt i kontrakt Slutstatus Vægtet resultat 

Fokusområde: Grøn omstilling 
   

Rk 1: Bæredygtighed 5% Opfyldt 5% 

Rk 2: Ny kvælstofregulering på baggrund af NLKs 

anbefalinger 
5% Delvisopfyldt 2% 

Rk 3: Ny regulering af kystfiskeri 5% Opfyldt 5% 

Fokusområde: Omverdenen 
   

Rk 4: Servicerende myndighedskultur 8% Opfyldt 8% 

Rk 5: Kontrolstrategi 9% Opfyldt 9% 

Rk 6: Underkendelser 10% Opfyldt 10% 

Rk 7: Performance på Tast selv service 7% Delvis opfyldt 5,8% 

Fokusområde: Handlekraftig organisation 
   

Rk 8: Økonomisk råderum 10% Opfyldt 10% 

Rk 9: Mål om udgiftsloft og afløb på tilskudsordninger 9% Delvis opfyldt 6% 

Faglige mål 
   

Rk 10: Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling 10% Opfyldt 10% 

Rk 11: Tilsagnsgivning under LDP og EFF-

programmerne 
6% Delvis opfyldt 3% 

Rk 12: Klagesagsbehandling 5% Delvis opfyldt 2,5% 

Rk 13: Gebyrområdet 5% Delvis opfyldt 2,5% 

Rk 14: Risikobaseret kontrol og forbedret regelefterle-

velse i det erhvervsmæssige fiskeri 
6% Opfyldt 6% 

I alt 100% 
 

84,8% 

Opfyldte mål   8 63,0% 

Delvist opfyldte mål   6 21,8% 

 

 
Tabel B.11b: Detaljeret gennemgang af målopfyldelsen 2013 
Nr. Overskrift Vægt 

1 Bæredygtighed  5 pct. 

Resultatkrav:  

 

1a) Afkobling af animalsk produktion  

 

Grøn omstilling i den intensive animalske produktion indeholder afkobling af animalsk produktion fra jorden som 

modtager af restprodukter og affaldsstoffer - og dermed fra miljøet. Afkoblingen forudsætter udvikling af nye, effektive 

produktionsmetoder i den intensive, animalske produktion.  

 

NaturErhvervstyrelsen skal i 2013gennemføre og afslutte et projekt om etablering af partnerskab med deltagelse af 

aktører fra hele svineproduktionens værdikæde, andre interessenter og offentlige partnere, som gennem teknologisk 

udvikling, regulering og tilskud til forskning og udvikling skal udvikle fremtidens kommercielle staldanlæg.  

 

1b) Bioøkonomi  

 

For at skabe bedre overblik over bioøkonomiens potentialer søges der dialog med en række centrale interessenter fra 

såvel forskningsverdenen, NGOer, private aktører samt andre myndigheder. Dialogen vil blive anvendt som udgangs-

punkt for kortlægning af interessenter og projekter. Kortlægningen vil indgå i processen med at definere de grundlæg-

gende positioner og værdier i Fødevareministeriet i forhold til den grønne omstilling mod et bæredygtigt biobaseret 

samfund. 

 

NaturErhvervstyrelsen skal i 2013: 
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 Gennemføre analyse  

  

 Udarbejde et internt bioøkonomi strategipapir med konkrete handlingspunkter til implementering 

 

1c) Bæredygtighed som konkurrenceparameter. 

 

Danske fødevarer har høj bæredygtighed, men det er i dag svært at omsætte til merværdi på salgsprisen. Der skal en 

indsats til for at understøtte, at danske producenter kan opnå certificeringer for bæredygtighed og dermed høste gevin-

sten.  

 

NaturErhvervstyrelsen skal i 2013: 

 

I dialog med relevante aktører iværksætte at der sker en kortlægning af relevante certificeringsordninger for bæredyg-

tighed for danske fødevareprodukter med henblik at der efterfølgende kan identificeres muligheder og barrierer i for-

hold til anvendelse af disse. 

 

Slutstatus: Opfyldt (5 procentpoints) 

 

Ad 1a) 

Partnerskabet med deltagelse af interesse- og erhvervsorganisationer, videninstitutioner og myndigheder er etableret. 

Partnerskabet bidrager med anbefalinger til funktionskravene for modelstalden. Der er afholdt møder den 30. august og 

29. november 2013. Et 3. møde afholdes den 28. januar 2014. 

 

Partnerne har ved indtrædelse i partnerskabet erklæret deres opbakning til partnerskabets formål og til at bidrage aktivt 

til at finde den bedste løsning på de store udfordringer.  

 

Projektet løber i tre hovedspor:  

1. Forberedelse af grundlag for ny regulering 

2. Teknologiudvikling og -integration 

3. Opførelse af en modelstald 

 

Til understøttelse af de tre spor er der i 2013 gennemført interessentinddragelse, kortlægning og analyser. Følgende 

aktiviteter er gennemført:  

A. Etablering af partnerskab og afholdelse af partnerskabsaktiviteter 

B. Konference med deltagelse af virksomheder, producenter, interesseorganisationer, forskere og myndigheder 

C. Teknisk dialog med markedet om 1) juridiske/forretningsmæssige/samarbejdsmæssige rammer og 2) teknolo-

giske løsninger, staldsystemer og integration af løsninger til gennemførelse af projektet.  

D. Udarbejdelse af scenarier for modelstalden, technology outlook, kortlægning af relevante virksomheder og 

forskningsmiljøer.  

E. Kortlægning af samspil mellem regulering- og teknologiudvikling, samt vurdering af dokumentationsbehov i 

modelstalden for at sikre grundlag for ny regulering 

 

(opfyldt) 

 

Ad 1b) 

Der er i 1. halvår af 2013 gennemført en analyse af området, bl.a. efter en bred dialog med danske og udenlandske 

interessenter. Endvidere er udarbejdet et notat vedrørende Fødevareministeriets arbejde med bioøkonomi. 

 

I 2. halvår af 2013 er indsatsen fortsat med implementering af initiativer under vækstplan for vand, bio & miljøløsnin-

ger. Der er her opnået konsensus mellem ministerierne om et kommissorium for et nationalt bioøkonomipanel med 

tilhørende tværministerielt sekretariat. En omfattende rekrutteringsproces førte til, at Fødevareministeren på baggrund 

af indstilling fra det tværministerielle sekretariat i november måned udpegede de 27 medlemmer af det Nationale Bio-

økonomi-panel med NaturErhvervstyrelsens udviklingsdirektør som formand. Det første møde i panelet (sættemøde) 

blev gennemført i december måned, hvor der også blev diskuteret årsplan for de tre møder i 2014. Der er desuden lø-

bende blevet afholdt møder i det tværministerielle sekretariat for bioøkonomipanelet bestående af repræsentanter for 

FIVU, KEBMIN, MIM, EVM og FVM. Dette sekretariat ledes af NaturErhvervstyrelsen. Herudover er der bidraget til 

bioøkonomidelen af Vækstplan for fødevarer og den kommende NLK-opfølgning, løbende indspil ift. NMR’s styrkede 

fokus på bioøkonomi samt deltagelse i SCAR SWG’en om biomasse. Endeligt er der igangsat analyser hos AU og 

IFRO vedrørende en mulig LDP-bioøkonomi/biomasse ordning fra 2016 og frem.  

 

(opfyldt) 

 

Ad 1c) 
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Delmålet er udgået efter aftale med departementet. 

 

2  Ny kvælstofregulering på baggrund af NLKs anbefalinger 5 pct. 

Resultatkrav:  

Natur- og landbrugskommissionens rapport udkommer i april 2013 og inden for landbrugets miljøforhold indeholder 

rapporten anbefalinger, som omfatter IT, tilskud, regulering, kontrol. 

  

Dette betyder, at NaturErhvervstyrelsen i 2013 skal udarbejde modeller for implementering af anbefalingerne om æn-

dret kvælstofregulering, med 

 IT-understøttelse og nye IT-løsninger  

 Tilskudsordninger, som middel til opfyldelse af anbefalinger  

 Model og implementeringsplan for intelligent regulering og kontrol  

 Strategi og model for opfyldelse af en anbefaling om differentieret kvælstofregulering og  

 Model for en samlet arealregulering i Fødevareministeriet  

 

Slutstatus: Delvist (2 procentpoints) 

 

Ad it 

Der arbejdes fortsat på en reguleringsmodel, som vil kunne bygge videre på det rammesystem (gødningsregnskab), der 

bruges i dag. 

 

(ikke opfyldt) 

 

Ad tilskudsordninger 

Der er skitseret principper for valg af virkemidler, herunder hvornår der kan opnås tilskud. Det endelig valg af tilskuds-

ordninger vil indgå i forbindelse med processen med godkendelse af landdistriktsprogrammet (2016-20). 

  

(opfyldt) 

 

Ad model og implementeringsplan 

Der foreligger endnu ikke model, men alene forslag til implementeringsplan. 

 (ikke opfyldt) 

 

Ad strategi og model 

Der er etableret en tværministeriel arbejdsgruppe, der deltager i arbejdet med anbefalingerne om en differentieret kvæl-

stofregulering.  

(opfyldt) 

 

Ad model for samlet arealregulering 

Der arbejdes fortsat på forslag til ny samlet reguleringsmodel, som på et fagligt og teknisk grundlag tager sit udgangs-

punkt i anbefalinger fra NLK.  

 

(Ikke opfyldt) 

 

3 Ny regulering af kystfiskeri 5 pct. 

Resultatkrav:  

I november 2012 nedsatte fødevareministeren en bredt funderet arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til 

tiltag, der kan gavne kystfiskeriet og fremme bæredygtigt og skånsomt fiskeri. Arbejdsgruppen skal afrapportere til 

fødevareministeren i maj 2013. NaturErhvervstyrelsen er tovholder på rapporten. 

 

Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at en rapport med pejlemærker for kystfiskeriet oversendes til Fødevareministeriets 

departement senest 31. maj 2013 med henblik på optagelse af eventuelle politiske forhandlinger. Eventuelle nye tiltag 

for kystfiskeri skal træde i kraft den 1. januar 2014. 

 

Slutstatus: Opfyldt (5 procentpoints)  

 

Rapporten om kystfiskeri blev oversendt til departementet den 24. maj 2013 og ny bekendtgørelser om regulering af 

fiskeriet trådte i kraft den 1. januar 2014.  

 
4  Servicerende myndighedskultur 8 pct. 

Resultatkrav:  

Det er afgørende, at NaturErhvervstyrelsen har et professionelt møde med omverden (samfundet, pressen, kunderne, 
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interessenterne, øvrige styrelser osv.), og at Styrelsen opleves som effektiv og åben. Det er vigtigt, at der er respekt om 

styrelsen, og at den opleves som en værdifuld medspiller, og som en der hjælper til at tingene gøres rigtigt.  Det er der-

for vigtigt at forankre en ambitiøs og kundeorienteret kundestrategi, der bidrager til øget kundetilfredshed. 

  

NaturErhvervstyrelsen skal i 2013: 

 Etablere en fælles kundevejledning 

 Udvikle 3 – 5 KPI’er, der udtrykker, om styrelsen realiserer kundeambitionen og servicemålene i den nye fæl-

les Kundevejledning i 2013 

 

Slutstatus: Opfyldt (8 procentpoints) 

 

Ad dot 1 

KundeVejledningen blev etableret i januar 2013 og har løbende igennem året overtaget telefonbetjeningen inden for en 

række fagenheder, herunder Miljø, Økologi og Landbrugsloven, Vådområder, Virksomhed og Produktion i Center for 

Arealtilskud, herunder enkeltbetaling, artikel 68, miljøbetinget- og omlægningstilskud mv. 

Fagkontorerne har bidraget aktivt til overdragelsesprocessen, og har i den forbindelse bidraget med opgaveafgrænsning, 

udarbejdelse af FAQ og undervisning.  

I november har KundeVejledningen fokuseret på at professionalisere kundebetjeningen. Dette er sket gennem undervis-

ning i kunder/persontyper efter DISC-modellen og efterfølgende ved undervisning i samtaleteknik. Undervisningen er 

afholdt af ekstern konsulent ved en kombination mellem heldagsundervisning og 1:1 undervisning i hverdagen. Kunde-

Vejledningen besvarer spørgsmål om udbetaling, men vil inden udgangen af november blive undervist i relevante fag-

systemer, så kundevejlederene også overtager mere dybdegående opkald omkring tilskudsudbetalinger.  

(opfyldt)  

Ad dot 2 

Der er udviklet 3 KPI’er. Disse er: 

 

- Straksbesvarelsesgrad 

- Gennemsnitlig samtaletid 

- Gennemsnitlig køventetid 

 

(opfyldt) 

 

5 Kontrolstrategi 9 pct. 

Resultatkrav:  

Med en ny kontrolstrategi skal NaturErhvervstyrelsens ambitioner og mål for kontrolarbejdet på jordbrugs- og fiskeri-

området konkretiseres, og strategien skal give en klar og prioriteret retning for, hvordan kontrolarbejdet, såvel den 

fysiske kontrol som relevante dele af den administrative kontrol, skal foregå i praksis på tværs af ordninger, enheder og 

medarbejdere. Hovedformålet er at etablere og forankre en overordnet og samlet kontrolstrategi for NaturErhvervstyrel-

sen med henblik på gennem bidrag til en grønnere regulering, bedre image, øget kvalitet og effektivisering, at opnå en 

kontrol med høj effekt. 

 

NaturErhvervstyrelsen skal i 2013: 

 Kortlægge opgaverne indenfor kontrolområdet (fase 1)  

 Udarbejde en analyse på baggrund af kortlægningen af den nuværende situation for kontrolområdet (fase 2) 

 Udvælge strategiske indsatsområder med baggrund i analysens fra Fase 2 (fase 3)  

 Udarbejde en endelig strategi og en samlet handlingsplan (fase 4) 

 

Medio 2013 foreligger en strategi og en samlet handlingsplan med konkrete initiativer. Endvidere udarbejdes et notat 

om fremtidige ændringer og mulige konsekvenser. 

 

Slutstatus: Opfyldt (9 procentpoints)  

Opgaverne som er indeholdt i de 4 dots er gennemført og har ført til, at endelig strategi med tilhørende handlingsplaner 

er færdiggjort og blev offentliggjort den 20. juni på intranettet.  

 

(opfyldt)   

 

Der er udarbejdet et notat om fremtidige ændringer og mulige konsekvenser af strategien.  
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(opfyldt)  

 

6  Underkendelser 10 pct. 

Resultatkrav: 
Underkendelser af den danske forvaltning af EU’s støtteordninger er i stigende grad et risikoområde for NaturErhverv-

styrelsen. Det er derfor afgørende for NaturErhvervstyrelsen, at der sættes målrettet ind på at forebygge underkendelser 

bedst muligt. Et vigtigt element heri er nedbringelse af revisionshenstillinger. Der er derfor lavet oversigt, der som 

værktøj skal hjælpe med at få bugt med de 108 revisionshenstillinger, der lige nu mangler at blive implementeret. For at 

give et bedre overblik, er oversigten lavet som trafiklys: En rød henstilling er mest kritisk, og de opfølgende tiltag, der 

retter op på disse henstillinger, skal som udgangspunkt være implementeret inden for fire måneder. En gul inden otte 

måneder og en grøn inden 12 måneder. 

I 2013 skal styrelsen: 

1. Foretage opfølgning på henstillinger, som angivet i trafiklyssystemet  

 

2. Ultimo 2013 skal antallet af aktive henstillinger være reduceret i forhold til status ultimo 2012, hvor der var 9 

røde henstillinger, 25 gule henstillinger og 52 grønne henstillinger. Reduktionsmodellen er: Røde henstillin-

ger -20 pct., gule henstillinger -20 pct. og grønne henstillinger -10 pct. 

 

3. Færdiggøre projekterne, ”Wupti”, ”Hektarstøtte-dommen” og ”Bedre kontrol”.  

 

4. Udarbejde en handlingsplan med konkrete initiativer til, hvordan styrelsen på en omkostningseffektiv måde 

kan reducere risici for underkendelser.  

 

5. Foretage implementering af GLM-krav vedr. landskabselementer og jorderosion med henblik på ikrafttrædel-

se 1. januar 2014 

 

Slutstatus: Opfyldt (10 procentpoints) 

 

Ad 1 

De kvartalsvise statusrapporteringer for henstillinger og underkendelser er forelagt direktionen hver kvartal med henblik 

på ledelsesmæssig overvågning. 

 

(opfyldt) 

 

Ad 2  
Styrelsens mål for reduktion i henstillinger fra resultatkontrakten er nået for alle parametre. Antallet af røde henstillin-

ger er reduceret med 78 %, hvor målet var 20 %, gule henstillinger er reduceret 44 %, hvor målet ligeledes var 20 % og 

grønne henstillinger er reduceret med 42 %, hvor målet var 10 %. Samlet set er det samlede antal henstillinger reduceret 

med 47 %, hvor målet var 14 %.  

 

(opfyldt) 

 

Ad 3 

Wupti” og ”Bedre kontrol” er afsluttet. ”Hektarstøtte-dommen” er effektueret gennem PA´s konsulentanalyse af dom-

men i relation til NaturErhvervstyrelsens administration, jfr. også delmål 4.  

 

(opfyldt)  

 

Ad 4 

Udarbejdelse er sket i regi af PA-analysen, som forelå den 18. februar 2013. En række af de initiativer, som analysen 

foreslår, er indbudgetteret på Finansloven for 2014. Direktion tiltrådte den 5. december 2013 et projektinitieringsdoku-

ment (PID) om forebyggelse af underkendelser.  

 

(opfyldt)  

 

Ad 5 

Der endelige gennemførelse af nyt GLM-krav for landskabselementer (søer) og jorderosion (hældninger) sker pr. 1. 

februar 2014.  

 

(opfyldt) 
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7 Performance på Tast selv service 7 pct. 

Resultatkrav: 
Der er i landbruget stor fokus på, at NaturErhvervstyrelsen kan levere en bedre performance på Tast-selv-service end i 

2012, således at systemet opleves både som et stabilt system og samtidig overholder de udmeldte svartider.  

 

I 2013 vil NaturErhvervstyrelsen arbejde vider med initiativer til forbedringer inden for følgende 3 områder: 

 Sikring af performance 

 Sikring af stabilitet 

 Bedre kommunikation om systemmæssige forhold 

 

Mål for indsatsen vil være,  

 At de svartider, som er opstillet og udmeldt til erhvervet i september 2012, bliver overholdt  

 At en spørgeskemaundersøgelse af kundernes oplevelse af Tast selv-service i ansøgningsrunden 2013 viser 

samlede forbedringer i forhold til 2012, hvor 6pct. af konsulenterne og 29 pct. af landmændene var overordnet 

tilfreds eller meget tilfreds med tast selv service. Forbedringskravet er: 20 pct. af konsulenterne skal overord-

net set være enten tilfreds eller meget tilfreds med tast selv service og 35 pct. af landmændene skal være til-

freds eller meget tilfreds med tast selv service i ansøgningsrunden.   

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (5,8 procentpoints)   

 

Ad svartider 

 

Resultater: 

 

A. Skemakontrol: 37,18 sek. (Mål: 80 sek.)  

B. GIS validering i IMK: 4,28 sek. [1]. (Mål: 10 sek.) 

C. Import af markkort med 20 marker: 9,04 sek. (Mål: 30 sek.)  

D. Load af kort i IMK: 6,38 sek. (Mål: 6 sek.) 

E. Vælg markkort via versionsvælger: 2,98 sek. (Mål: 3 sek.)  

F. Vis markliste: 2,77 sek. (Mål: 1 sek.)  

 

(Ikke opfyldt, jfr. D of F ) 

 

Ad spørgeskemaundersøgelse 

 

Mål: 20% konsulenter tilfreds eller meget tilfreds. Resultat: 34 %.  Mål: 35% landmænd tilfreds eller meget tilfreds 

Resultat: 42%. 

 

(opfyldt) 

 

8 Økonomisk råderum 10 pct. 

Resultatkrav: 

Det er en målsætning i Fødevareministeriet, at der skal sikres en øget transparens i ressourceanvendelse på tværs af 

koncernen, en tættere kobling mellem ressourceforbrug og aktivitetssiden, samt et større fokus på risikoområder i for-

hold til budgetafvigelser. Dette skal understøtte at koncernen og NaturErhvervstyrelsen til stadighed har et solidt over-

blik over omprioriterings- og effektiviseringsmuligheder, samt at opgavevaretagelsen kan gennemføres inden for ram-

merne af det statslige udgiftsloft. 

 

På baggrund af NaturErhvervstyrelsen faldende bevillinger i de kommende år, vil styrelsen have stort fokus på langsig-

tet ressourcetilpasning og planlægning gennem en optimering af økonomistyringen, derudover vil den nye effektivise-

ringsstrategi identificere effektiviseringer, opgavebortfald og gevinstrealiseringer som vil være med til at skabe økono-

misk råderum for fremtidige prioriteringer.  

 

Målene er følgende i 2013: 

 

 Foretage videreudvikling af metoder og praksis i forhold til aktivitetsbaseret styring og budgettering for så 

vidt angår drifts- og tilskudsbevillinger, som skal skabe grundlag for udarbejdelsen af retvisende prognoser, 

prioriteret ressourcefordeling samt intern og ekstern økonomirapportering.  

  

 NaturErhvervstyrelsen skal endvidere i 2013 udarbejde en effektiviseringsstrategi, der sikrer, at styrelsen kan 
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varetage sine opgaver tilfredsstillende inden for de bevillingsmæssige rammer i perioden 2014-16. 

 

 At NaturErhvervstyrelsens løbende prognoser for årets forbrug på driftsbevillinger er retvisende. Dette måles 

på hvorledes skønnet fra nettoforbruget ved kvartalsrapporteringen afviger fra det realiserede nettoforbrug for 

hele året. 

o Afvigelsen ved 1. kvartalsrapportering må være på 3 pct. 

o Afvigelsen ved 2. kvartalsrapportering må være på 2 pct. 

o Afvigelsen ved 3. kvartalsrapportering må være på 1 pct. 

 

Slutstatus: Opfyldt (10 procentpoints) 

 

Ad dot 1 

Styrelsen har videreudviklet metoder og praksis i forhold til aktivitetsbaseret styring og budgettering for drifts- og 

tilskudsbevillinger gennem opstilling af produktionsplaner i relevante enheder, hvor disse er koblet til fastsættelsen af 

budgetrammer og den løbende opfølgning herpå. Herudover har styrelsen udbudt et nyt budgetinformationssystem til 

understøtningen af en ”workflow” baseret ressourceopfølgning   

 

(opfyldt)  

 

Ad dot 2 

Direktionen godkendte i slutningen af året en ny effektiviserings- og økonomistyringsstrategi for styrelsen. Strategien 

opdateres årligt og understøtter virksomhedens strategi Grobund 2013-2016, som sætter retningen for styrelsens arbej-

de. Målet er at sikre sammenhæng mellem de faglige mål og de økonomiske ressourcer og dermed understøtte det stra-

tegiske tema ’handlekraftig organisation”. På effektiviseringsområdet er der konkret mål om  
o Udarbejdelse af et årligt et effektiviseringsprogram og gennemførelse af en række konkrete budgetanalyser og 

initiativer. Programmet skal årligt tilvejebringe et for det pågældende år fastsat økonomisk mål. 

o At arbejde systematisk med gevinstrealisering, således at der fremkommer et reelt frirum til omprioritering.  

o At sikre balance på gebyrområderne og øvrige indtægtsdækkede områder.  

 

(opfyldt) 

 

Ad dot 3 

Afvigelserne er på henholdsvis 1 pct. efter 1. kvartal, 4 pct. efter 2. kvartal og 1 pct. efter 3. kvartal. 

 
(opfyldt) 

 

9 Mål om afløb på tilskudsordninger 9 pct. 

Resultatkrav 

Der er med virkning fra 2013 indført et udgiftsloft i staten, der indebærer begrænsede muligheder for disponering af 

mindreforbrug i efterfølgende år. Dette medfører skærpede krav til at de planlagte aktiviteter afholdes inden for finans-

året. Der er derfor behov for at evt. uudnyttede bevillinger kan omdisponeres til ordninger, hvor der er mulighed og 

behov for øget tilsagnsgivning. 

 

Med henblik på at nå dette mål skal NaturErhvervstyrelsen i 2013 sikre, at der ultimo 2013 højst må være følgende 

samlede videreførelsessaldi under Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet, dog fraregnet efterstående undtagel-

ser: 

 

 Videreførselsesaldoen samlet under hovedkonto § 24.23.03 må højst udgøre 25,0 mio. kr. ultimo 2013 

 Videreførselsesaldoen under hovedkonto § 24.26.30 må højst udgøre 6,0 mio. kr. ultimo 2013  

 

I opgørelsen af videreførselsesaldiene indregnes ikke 

 særskilte reserver, der er tilsidesat til løsning af særlige eller ekstraordinære forhold vedr. LDP- og EFF-

programmerne (f.eks. videreførsler på uk 30 og uk 46 i forbindelse med tilbageførsel af Art.-68-ordningen som en 

tilsagnsordning) eller  

 videreførselsesaldi, der er opstået på grund af politiske beslutninger i løbet af året  

 videreførsler under samarbejdskontiene med MiM og MBBL under § 14 og § 23 og 

 beløb som allerede på FL 2013 er indbudgetteret som forbrug af videreførsler i 2014 og følgende år. 

 

Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen i 2013 udarbejde en revideret plan for ansøgningsfrister og sagsbehandling, der 

reducerer antallet af ansøgningsrunder der har ansøgningsfrist efter 15. september. 
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Slutstatus: Delvis opfyldt (6 procentpoints)   

 

Ad § 24.23.03 

Den samlede videreførselsesaldo før særlige fradrag, jfr. ovennævnte, er på i alt 304,1 mio. kr. De særlige fradrag belø-

ber sig til i alt 295,3 mio. kr. Endelig beløb til videreførsel ifølge resultatmål er således på i alt 8,8 mio. kr. og er under 

loftet på 25,0 mio. kr. 

 

 (opfyldt) 

 

Ad § 24.26.30 

Den samlede videreførselsesaldo før særlige fradrag, jfr. ovennævnte, er på i alt 9,0 mio. kr. Der er inden særlige fra-

drag og endelig beløb til videreførsel er uændret 9,0 mio. kr.,  og er over loftet på 6 mio. kr. Saldoen for videreførsel er 

større end tidligere forventet, men skyldes, at der i forbindelse med sagsbehandlingen ultimo året har vist sig, at en 

større del end forudsat af de modtagne ansøgninger ikke har været kvalificeret til at modtage tilsagnsgivning 

 

(ikke opfyldt) 

 

Ad revideret plan for ansøgningsfrister   

 

NaturErhvervstyrelsen har i Notat af 22. januar 2013 om forudsætningerne for opfyldelsen af resultatmålene om bevil-

lingsafløb udarbejdet plan, som fremrykker ansøgningsfrister og sagsbehandling. Samlet opererer planen med en reduk-

tion i ansøgningsrunder, der tidligere havde ansøgningsfrister efter 15. september og er implementeret ved fremrykning 

af fristerne inden for miljøteknologi, fødevareforarbejdning og økologi.  

 

(opfyldt) 

 

10 Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling 10 pct. 

Resultatkrav: 

 

 NaturErhvervstyrelsen udbetaler ved første udbetalingsdag 1. december 95 pct. og senest 31. december 97 

pct. af sagerne under enkeltbetalingsordningen, hvilket svarer til alle komplette/fuldstændige sager.  I 2012 

blev der ved 1. udbetalingsdag udbetalt 96 pct. af sagerne og den 31. december 2012 blev der udbetalt 97,3 

pct.. Udbetalinger under enkeltbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det føl-

gende kalenderår, jf. EU regelsættet. Støtten for 2013 udbetales således senest 30. juni 2014. 

 

 NaturErhvervstyrelsen udfører endvidere kontrol af arealer som forudsætning for korrekt udbetaling af EU-

tilskud. Det er målet at kontrollen afsluttes og holdes inden for de økonomiske rammer, således at enkeltbeta-

lingen kan udbetales til tiden. Der er en uadskillelig sammenhæng mellem kontrolopgaven og den efterføl-

gende udbetaling af støtte. 

 

 Der skal endvidere i 2013 udarbejdes en analyse af evt. justeringer af udbetalingsmålene fremadrettet, med 

henblik på at opnå en mere effektiv tilskudsadministration. 

 
Slutstatus: Opfyldt (10 procentpoints) 

 

Ad dot 1 

NaturErhvervstyrelsen udbetalte ved første udbetalingsdag 1. december 96, 7 pct. og ved udbetalingsdagen 31. decem-

ber var 97,5 pct. af sagerne under enkeltbetalingsordningen  

 

(opfyldt). 

 

Ad dot 2 

Udbetalingsmålet er endvidere opfyldt ved, at 1.800 sager er kontrolleret og afsluttet den 18. november 2013. Pr. 18. 

november 2013 havde NaturErhvervstyrelsen kontrolleret og afsluttet 1825 sager.   

 

Kontrolindsatsen har endvidere holdt sig inden for den afsatte økonomiske ramme.  

(opfyldt) 

Ad dot 3 

NaturErhvervstyrelsens Center for arealtilskud har den 16. december 2014 udarbejdet analyse om evt. justeringer af 

udbetalingsmålet, jf. det opstillede mål. Det fremgår, at der i 2014 skal tages skridt til at øge perioden til sagsbehandling 

ved at forkorte ansøgningsperioden. Således rykkes ansøgningsfristen frem til den 16. april og ændringsfristen rykkes til 
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den 15. maj. I 2014 ville ansøgningsfristen efter de nugældende regler være den 23. april og ændringsfristen den 31. 

maj. Set lyset af denne fremrykning af fristerne, som betyder at, at sagsbehandlingen kan påbegyndes tidligere, er be-

sluttet også at fastholde det nuværende udbetalingsmål i 2014.  

(opfyldt) 

11 Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne 6 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsens mål er i øvrigt, at 60 pct. af tilsagnsansøgninger på ikke- arealbaserede ordninger er behandlet 

senest 3 måneder efter henholdsvis ansøgningsfristens udløb på tilskudsordninger med ansøgningsfrister og modtagel-

sesdatoen på tilskudsordninger uden ansøgningsfrister. Alle ansøgninger skal være færdigbehandlet inden udgangen af 

finansåret, dog undtaget ansøgninger hvor ansøgningsfristen eller modtagelsesdatoen er efter 1. oktober.  

 

Det er endvidere NaturErhvervstyrelsens mål, at 70pct. af tilsagnsansøgningerne på miljø- og økologiordningerne, 

modtaget i Fællesskemaet inden ansøgningsfristens udløb, er færdigbehandlet pr. 1. september. Alle tilsagnsansøgnin-

gerne skal være færdigbehandlet inden årets udgang. 

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (3 procentpoints)   

 

Ad ikke arealbaserede ordninger 

43,4 af alle ansøgninger om tilsagn modtaget i 2013 blev behandlet inden 3 måneder efter ansøgningsfristens udløb.  

Målet om at 60 pct. af tilsagnsansøgninger på ikke- arealbaserede ordninger er behandlet efter senest 3 måneder har 

derfor ikke kunnet opfyldes.  

 

Alle ansøgninger er færdigbehandlet er dog inden udgangen af finansåret med undtagelse af ansøgninger hvor ansøg-

ningsfristen eller modtagelsesdatoen er efter 1. oktober.  

 

(ikke opfyldt).  

 

Ad arealbaserede ordninger 

Der blev i den ordinære ansøgningsrunde modtaget 290 ansøgninger på Omlægningsstøtte.  Af disse var 204 ansøgnin-

ger behandlet 1. september, svarende til 70,3 pct. De resterende 86 ansøgninger er sammen med de indkomne 90 ansøg-

ninger i ekstrarunden alle blevet sagsbehandlet inden 31. december 2013. Resultatkravet er på denne del opfyldt, da 

over 70 pct. er behandlet inden 1. september. 

 

På miljøordningerne blev der modtaget 1.228 sager. Af disse var 1076 sager sagsbehandlet 1. september, svarende til 

87,6 pct. Af de resterende 152 sager var 151 sagsbehandlet inden 31. december 2013. Den sidste sag har været bort-

kommet og blev efter henvendelse fra kunden 6. januar 2014 afsluttet samme dag. Målet om at 70 pct. af tilsagnsansøg-

ningerne på miljø- og økologiordningerne, modtaget i Fællesskemaet inden ansøgningsfristens udløb, er færdigbehand-

let pr. 1. september er dermed opfyldt. 

 

(opfyldt) 

12 Klagesagsbehandling 5 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen har fokus på høj kvalitet i afgørelserne på de behandlede sager og herigennem at reducere antal-

let af klager over afgørelserne.  Dette indebærer også en klar kommunikation, så afgørelser og præmisser er forståelige 

for virksomhederne. 

 

Indikator 1: Højest 4 pct. af klager over sagsbehandling, afgørelser mv., som Fødevareministeriets klagecenter modta-

ger på NaturErhvervstyrelsens område må føre til omgørelser eller hjemvisning til fornyet sagsbehandling.  

 

Indikator 2: Fødevareministeriet har af hensyn til borgere og virksomheders retssikkerhed fokus på en hurtig behandling 

af klagesager. Som følge heraf er det målsætningen af NaturErhvervstyrelsen skal oversende 80 pct. af de modtagende 

klager til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger efter modtagelsen (med mindre klagen tillægges opsættende 

virkning). For klager vedr. enkeltbetalingsordningen og krydsoverensstemmelseskontrollen er fristen dog 2 måneder. 

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (2,5 procentpoints) 

 

Ad 1 

NaturErhvervstyrelsen har fået hjemvist 3,4 pct. af de klager, der er modtaget samt fået omgjort 2,5 pct.  

(opfyldt). 

 

Ad 2 

NaturErhvervstyrelsen har oversendt 11,30 pct. af de modtagende klager til Fødevareministeriets Klagecenter inden for 

fristen på 4 uger og målet om oversendelse af mindst 80 pct. har derfor ikke kunnet opfyldes. For klager vedr. enkeltbe-

talingsordningen og krydsoverensstemmelseskontrollen, hvor fristen er 2 måneder, er 46,8 pct. oversendt rettidigt og 
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målet om oversendelse af mindst 80 pct. har derfor ikke kunnet opfyldes. Styrelsen har medio 2013 indført en plan til 

hurtigere behandling af indkomne sager. Der har imidlertid været en del indkøringsvanskeligheder, som har bevirket, at 

sagsbehandlingstiden for klager ikke er reduceret med den forudsatte hastighed. Dette er fortsat et område, der følges 

tæt og løbende 

 

(ikke opfyldt). 

13 Gebyrområdet 5 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen skal i sin administration af styrelsens gebyrordninger sikre, at ordningerne er i økonomisk balan-

ce i henhold til budgetvejledningens bestemmelser og særlige bevillingsbestemmelser på finansloven, samt at de i ge-

byrhandlingsplanen beskrevne målsætninger for en omkostningsreduktion på styrelsens gebyrordninger i perioden 

2010-2014 opfyldes.  

 

Styrelsen skal i den forbindelse i 2013 have fokus på, at årets resultat i 2013 for gebyrordningerne vedr. ”Frø og sæde-

korn”, ”Hygiejnekontrol”, ”Sortsafprøvning”, Plantesundhedskontrol og ”Kontrol af gødning” medfører en reduktion af 

ordningernes akkumulerede ubalancer. Balancen skal tilvejebringes inden for rammerne af det forudsatte i gebyrhand-

lingsplanen. 

  

Endvidere må der i 2013 ikke være underskud på styrelsens brugerfinansierede aktiviteter. 

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (2,5 procentpoints) 

 

1. Frø og sædekorn (uændret akkumuleret ubalance) 

2. Hygiejnekontrol (forværret akkumuleret ubalance) 

3. Sortsafprøvning (uændret akkumuleret ubalance) 

4. Pantesundhedskontrol (forværret akkumuleret ubalance) 

5. Kontrol af gødning (reduceret akkumuleret ubalance) 

 

  

Særlige bemærkninger: For at øge fokus på reduktioner indstillede styrelsen i 2. kvartal gebyrjusteringer med henblik på 

at mindske ubalancerne. På grund af forsinket implementering har justeringerne ikke kunne få effekt i 2013 og medvir-

ke til reduktion i de akkumulerede ubalancer. Gebyrjusteringerne er godkendt ultimo 2013 og for hygiejnekontrollen er 

der herudover for at sikre balance fremadrettet taget initiativ til en omlægning af gebyrordningen. Samlet er ubalancerne 

på de udvalgte områder forøget. 

 

(ikke opfyldt) 

 

Ad brugerfinansierede aktiviteter 

Nettooverskuddet for den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 34.743 kr. i 2013, mens de rekvirerede ydelser har et 

underskud på 150.000 kr. Der er efter årsregnskabsafslutningen konstateret uoverensstemmelser i arbejdstidsregistrerin-

gen vedrørende rekvirerede ydelser, hvilket er årsagen til det regnskabsmæssige underskud. Der har således været ba-

lance overfor brugerne af de brugerrettede aktiviteter, hvorved delmålet er opfyldt. 

  

(opfyldt)  

14 Risikobaseret kontrol og forbedret regelefterlevelse i det 

erhvervsmæssige fiskeri 

 6 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen anvender en række scorelister for dag til dag at kunne målrette fiskerikontrollen mod fartøjer, 

der er kritiske i forhold til regelefterlevelse. Fartøjerne kan score værdier mellem 0 og 10. Fartøjer med en høj score er 

tegn på dårlig regelefterlevelse, mens lav score er tegn på god regelefterlevelse. Summen af alle scoreværdier for samt-

lige scorelister vil derfor vise det samlede niveau for regeloverholdelse inden for de givne problemstillinger (Overvåg-

ning af farvandsområder, VMS-udfald (torsk, sild og brisling), fejlskøn (torsk, rødspætte og tunge), meldinger (far-

vandsskift og ankomst)) og kan som følge heraf anvendes til at vise effekt af indsats. 

 

Styrelsen skal i 2013 gennem sin indsats (vejledning, dialog, kontrol, sanktion m.v.) kunne påvise en effekt, som består 

i en nedbringelse af scoren og dermed forbedret regeloverholdelse.  

 

Der opstilles følgende effektmål på baggrund af scoren i 2012: 
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Tabel 1 

Samlet gennemsnitlig score i 2012 pr. dag   Effektmål 2013 

  

    

(score) 

VMS-udfald, sild                                     2 uændret 

VMS-udfald, brisling                                 2 uændret 

Melding, farvandsskifte, torsk                  18 uændret 

VMS-udfald, torsk                                   20 uændret 

Fejlskøn, tunge                                        22 uændret 

Overvågning af farvandsområder             101 reduktion (10 pct.) 

Fejlskøn, torsk                                       207 reduktion (10 pct.) 

Fejlskøn, rødspætte                                206 reduktion (10 pct.) 

Melding ankomst, torsk                          409 reduktion (10 pct.) 

 

Slutstatus: Opfyldt (6 procentpoints) 

 

Fiskerikontrolplangruppen besluttede primo 2013 at scorelisterne skulle justeres i forhold til nogle af beregningsprin-

cipperne. Justeringen har betydet: 

 

1) Fartøjer, der ændrer adfærd til bedre regeloverholdelse, går hurtigere ned i score fra eksempelvis 10 til 3.  

2) For at kunne lave vurdering af effekt i forhold til tidligere år, er de ny beregninger gennemført bagud i tid i 

2012 og 2011. 

3) Det har den konsekvens, at den samlede gennemsnitlige score pr. dag i 2012, som opgjort i december 2012, 

har ændret sig. De nye tal er anført herunder. 

4) VMS-udfald opgøres nu for alle arter på én samlet scoreliste (tidligere 3 scorelister) 

 

Den gennemsnitlige score i 2012 pr. dag er efter genberegning opgjort til: 

 

 
Score 2012 Effektmål 2013 Score 31/12-13 Ændring 

VMS-udfald, alle arter                                 10 uændret 10 0% 

Melding, farvandsskifte, torsk                  12 uændret 4 -67% 

Fejlskøn, tunge                                        7 uændret 5 -36% 

Overvågning af farvandsområder             50 reduktion (10 pct.) 34 -52% 

Fejlskøn, torsk                                       62 reduktion (10 pct.) 42 -33% 

Fejlskøn, rødspætte                                82 reduktion (10 pct.) 54 -34% 

Melding ankomst, torsk                          176 reduktion (10 pct.) 129 -27% 

(opfyldt) 


