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BILAG  A  

til FødevareErhvervs  
årsrapport 20081 

 
Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende 

de af FødevareErhverv administrerede tilskud. 
 
 
 I nærværende bilag A til FødevareErhvervs årsrapport 2008 er optaget de regn-
skabsmæssige forklaringer til de af FødevareErhverv administrerede tilskudskon-
ti2.Dette indeholder bl.a. afvigelsesforklaringer mellem budget og regnskab i 2008, 
oplysninger om regnskabsmæssige korrektioner og reguleringer, bevillingsafregnin-
gen på underkontoniveau, forklaringer til reguleringerne i bevillingsafregningen, 
samt oplysninger om bevillinger for det efterfølgende finansår. 
 
 I bilaget er der kun indsat forklaringer til de konti, hvor der er en væsentlig afvi-
gelse mellem de på finansloven skønnede tilskudsforbrug og de faktisk registrerede 
forbrug. For de bevillingskonti, hvor der ikke er medtaget afvigelsesforklaringer, idet 
disse skønnes mindre væsentlige, skyldes ændringerne generelt en eller flere af føl-
gende forhold: 
 
• Forskydninger mellem det budgetterede og det faktiske tilskudsforbrug fra 2007 

og tidligere år til 2008, der har medført et merforbrug i 2008, og hvor årsagen til 
merforbruget er afledt af de tilsvarende mindreforbrug i 2007 og tidligere år.  

• Forskydninger mellem det budgetterede og det faktiske tilskudsforbrug fra 2008 
til 2009, der har medført et mindreforbrug i 2008, og tilsvarende forventes at 
medføre et merforbrug i 2009.  

                                                           
1 FødevareErhvervs Årsrapport 2008, bilag 6 og 12. 
2 Under de regnskabsmæssige forklaringer til nogle af hovedkontiene indgår tillige en eller flere underkonti, 

som ikke administreres af FødevareErhverv, men i stedet administreres af enten Fødevareministeriets depar-

tement eller Økonomistyrelsen. Der henvises nærmere til vedlagte bilag B. 
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• Mindreforbrug som følge af, at bogførte annullerede tilsagn og tilbagebetalte til-
skud, som ikke er blevet genanvendt til nye tilskud / nye tilsagn inden årets ud-
gang.  

• For EU-refusionskonti er ændringerne generelt afledt af det mer- eller mindre-
forbrug, der er registreret under tilskudskontoen. 

 
 Med hensyn til det på finansloven for 2008 budgetterede forbrug af videreført 
overskud er dette budgetteret på baggrund af det akkumulerede overskud primo 
2007. Ved det faktiske forbrug i 2008 er eventuelle merforbrug imidlertid dækket af 
det akkumulerede overskud primo 2008. 
 
 Som supplement til de regnskabsmæssige forklaringer henvises til vedlagte bilag 
C, der omfatter en oversigt over transaktionerne i henhold til bevillingsafregningen 
for 2008, hvoraf fremgår de foretagne indrapporteringer til bevillingsafregningsske-
maets pkt. 5, 12, 17 og 18.  
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24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.     F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 22,8 6,8 29,6 27,2 2,4 
Indtægter.......................................... 19,2 6,8 26,0 19,1 6,9 
10. Landlegatet       
      Udgift ..........................… 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 
      Indtægt .......................... 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 
20. Projektstøtte til udvikling af                
      biavlen       
      Udgift ..........................… 7,8 0,0 7,8 7,7 0,1 
      Indtægt .......................... 3,9 0,0 3,9 3,8 0,1 
25. Tilskud til kokkelandsholdet      
      Udgift ..........................… 0,3 0,0 0,3 0,4 -0,1 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26. Tilskud til Den Økologiske  

Have      
      Udgift ..........................… 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35. Bevaringsarbejdet med husdyr-       
     og plantegenetiske ressourcer      
      Udgift ..........................… 4,5 0,0 4,5 3,2 1,3 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45. Særlig indsats til begrænsning      
      af pesticidanvendelse      
      Udgift ..........................… 3,8 0,0 3,8 3,7 0,1 
      Indtægt .......................... 12,8 0,0 12,8 12,8 0,0 
55. Reduktion af pesticidanven-      
      delse og –tab      
      Udgift ..........................… 3,4 0,0 3,4 3,0 0,4 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
80. Tilskud til skolefrugt og       
       kampagneaktiviteter      
      Udgift ..........................… 0,0 2,9 2,9 6,8 -3,9 
      Indtægt .......................... 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 
81. Tilskud til skolemadsordninger      
      Udgift ..........................… 0,0 3,9 3,9 -0,3 4,2 
      Indtægt .......................... 0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 
82. Tilskud til netværksaktiviteter      
      Udgift ..........................… 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,3 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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10. Landlegatet 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    2.500.000,00 2.500.000,00 
2. Regnskab    2.476.884,03 2.476.884,03 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    23.115,97 23.115,97 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -23.115,97 23.115,97 
6. Årets overskud    0,00 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    0,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    0,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   2.500.000 2.500.000 

  
 I henhold til Akt 143 29/5 08 er det tiltrådt, at legatuddelingen i 2008 samlet vil 
medføre en udgift på 2.462.932 kr. Dette beløb er siden korrigeret med 30.584 kr. 
vedrørende en ansøgning, der har været indregnet to gange i den samlede udgift på 
2.462.932 kr. På denne baggrund har legatuddelingen i 2008 samlet udgjort 
2.432.348 kr. Hertil kommer udgifter til annoncering om legatuddelingen for det 
kommende år på 44.536 kr. De samlede udgifter på 2.476.884 kr. modsvares af til-
svarende indtægter i form af overførsler fra landlegatets bankbog.  
 

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    7.800.000,00 3.900.000,00 
2. Regnskab    7.660.699,00 3.829.505,47 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    139.301,00 70.494,53 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -70.494,53 70.494,53 
6. Årets overskud    68.806,47 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    82.945,18  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    82.945,18  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    68.806,47  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    151.751,65  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    151.751,65  
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Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   0 0 

 

 På underkontoen er der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte 3-årige 
danske honningprogram dækkende perioden 1. september 2007 til 31. august 2010 
meddelt et samlet tilsagn om tilskud til udvikling af biavlen i 2008 på 7.786.200 kr. 
I regnskabstallet for 2008 på 7.660.699 kr. indgår tillige annullerede tilsagn vedrø-
rende tidligere meddelte tilsagn på -125.501 kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 7,8 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 139.301 kr., der dels skyldes de annullere-
de tilsagn, dels at den på FL optagne bevilling er afrundet opad til mio. kr. med én 
decimal.  
  
Det videreførte beløb ultimo 2008 på 151.752 kr. forventes omdisponeres til andre 
formål.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 5.190.300 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 2.595.150 kr. 
 

25. Tilskud til kokkelandsholdet 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    300.000,00 0,00 
2. Regnskab    378.651,00 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -78.651,00 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    -78.651,00 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    78.651,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    78.651,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -78.651,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    0,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 inkl. TB 2009:   300.000 0 
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 Merforbruget fremkommer i forbindelse med kokkelandsholdels deltagelse i OL 
for kokkelandshold i 2008. Merforbruget på 78.651 kr. dækkes fuldt ud af de uudnyt-
tede videreførte bevillingen fra tidligere år.  
 
 Tilskuddet til kokkelandsholdets aktiviteter fortsætter i 2009, hvor der er opnået 
Finansministeriets tilslutning til, at der som forventet efterbevilling på TB 2009 kan 
optages en bevilling på 0,3 mio. kr. til støtte til kokkelandsholdets forberedelser til 
og deltagelse i World Cup 2010 mv. 
 
26. Tilskud til Den Økologiske Have 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    500.000,00 0,00 
2. Regnskab    500.000,00 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    0,00 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    0,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    0,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   500.000 0 

 

 På kontoen er der i 2008 ydet et driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Den Økologiske 
Have i Odder, svarende til bevillingen i henhold til FL 2008 og svarende til driftstil-
skuddet i 2007, jf. Akt 114 03/05 07. Tilskuddet ydes til havens almennyttige aktivi-
teter efter EUs de minimis regler, hvorefter der over en treårig periode kan ydes et 
tilskud på op til 200.000 EURO. Tilskuddet er således også budgetteret på FL 2009 
med et tilsvarende driftstilskud på 0,5 mio. kr. 
 

 

 

 

 

 

 



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 7

35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    4.500.000,00 0,00 
2. Regnskab    3.243.974,66 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    1.256.025,34 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    1.256.025,34 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.256.025,34  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.256.025,34  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    1.256.025,34  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 inkl. TB 2009, jf. Akt 88 19/2 09   4.700.000 0 

 

 Kontoen er nyoprettet på FL 2008, hvor Fødevareministeriets bevaringsarbejde 
med husdyr- og plantegenetiske ressourcer blev udskilt fra § 24.33.02.20 og budget-
teret på § 24.21.02.35. I 2008 er der på kontoen afholdt udgifter til bevaringsarbejdet 
med husdyrgenetiske ressourcer på 2,4 mio. kr. og plantegenetiske ressourcer på 0,8 
mio. kr. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes, at en række planlagte informatio-
naktiviteter, der bl.a. gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet, er forsinket 
og først gennemføres i 2009. Desuden vil udgifterne til aktiviteter gennemført i regi 
af Udvalget til bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer først komme til udbetaling i 
2009.  
 

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    3.800.000,00 12.800.000,00 
2. Regnskab    3.744.511,34 12.810.172,47 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    55.488,66 -10.172,47 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    10.172,47 10.172,47 
6. Årets overskud    65.661,13 0,00 
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Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    82.109,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    82.109,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    65.661,13  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    147.770,13  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    147.770,13  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   4.300.000 14.800.000 

 
 På baggrund af den faktiske beregnede fordeling af afgiftsprovenuet3 set i for-
hold til de på finansloven budgetterede afrundede beløb i mio. kr. med én decimal, 
fremkommer der et samlet nettomindreforbrug på 55.489 kr. Det uudnyttede beløb 
videreføres til efterfølgende år.  
 
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    3.400.000,00 0,00 
2. Regnskab    2.962.206,61 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    437.793,39 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    437.793,39 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    315.722,60  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    315.722,60  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    437.793,39  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    753.515,99  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    753.515,99  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   4.000.000 0 

 
 Mindreforbruget skyldes, at en række aktiviteter vedrørende de planlagte projekter 
i 2008 i henhold til Pesticidplanen er forsinket og først gennemføres i 2009.  
 
 
 
 

                                                           
3 Af lovgrundlaget fremgår at den faktiske beregning er grundlaget for bevillingen. 
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80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    2.900.000,00 300.000,00 
2. Regnskab    6.808.077,40 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -3.908.077,40 300.000,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -300.000,00 -300.000,00 
6. Årets overskud    -4.208.077,40 0,00 

 
 

      

Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    371.596,85  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    371.596,85  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -4.208.077,40  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    -3.836.480,55  
17. Omflytning mellem underkonti    3.900.000,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    63.519,45  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   0 0 

 
 I henhold til Akt 116 9/4 08 blev der i 2008 givet tilskud på 3,9 mio. kr. til fort-
sættelse af det landsdækkende pilotprojekt "Frugtkvarter" i danske skoler. Desuden 
blev der i henhold til aktstykket ydet tilskud på 2,9 mio. kr. til medfinansiering af de 
kampagneaktiviteter, som varetages af partnerskabet ”6 om dagen” samt til projekt 
”Let børnene” med fokus på overvægt blandt børn.  
 
 Som følge af en transaktionsfejl på TB 2008 blev udgiftsbevillingen på TB kun 
optaget med 2,9 mio. kr., mens bevillingen i henhold til Akt 116 9/4 08 rettelig skul-
le have været optaget med 6,8 mio. kr. På denne baggrund er der foretaget en omflyt-
ning af 3,9 mio. kr. fra underkonto 81 til underkonto 80, jf. bevillingsafregningens 
pkt. 17, således at bevillingerne herefter svarer til bevillingsfordelingen i henhold til 
Akt 116 9/4 08. 
 
 Merforbruget i 2008 på 8.077 kr. udover den budgetterede og de samlede ydede 
tilskud i henhold til Akt 20 9/11 06 på 6,8 mio. kr., omfatter en efterregulering af et 
tidligere ydet tilskud i de afsluttende tilskudsreguleringer vedrørende til den foregå-
ende skolefrugtordning i henhold til Akt 70 25/01 2007.  
 
 Det uudnyttede beløb ved udgangen af 2008 på 63.519 kr. videreføres til 2009 til 
dækning af eventuelle reguleringer vedrørende de meddelte tilsagn og tilskud i 2008, 
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samt i øvrigt til delvis finansiering ved gennemførelse af en eventuel kommende 
ordning inden for skolefrugtsområdet.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør  4.257.740 kr. 
  
81. Tilskud til skolemadsordninger 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    3.900.000,00 6.500.000,00 
2. Regnskab    -285.262,04 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    4.185.262,04 6.500.000,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -6.500.000,00 -6.500.000,00 
6. Årets overskud    -2.314.737,96 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    6.573.440,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    6.573.440,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -2.314.737,96  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    4.258.702,04  
17. Omflytning mellem underkonti    -3.900.000,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    358.702,04  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   0 0 

 
 Som følge af en transaktionsfejl på TB 2008 er der optaget en udgiftsbevilling på 
3,9 mio. kr., mens denne bevilling i henhold til Akt 116 9/4 08 i stedet skulle have 
været optaget på underkonto 80 og ikke på underkonto 81, hvorfor bevillingen for 
2008 rettelig skulle have været 0 kr. På denne baggrund er der foretaget en omflyt-
ning af 3,9 mio. kr. fra underkonto 81 til underkonto 80, jf. bevillingsafregningens 
pkt. 17, således at bevillingerne herefter svarer til bevillingsfordelingen i henhold til 
Akt 116 9/4 08. 
 
 På kontoen er der i 2008 bogført annulleringer for et samlet beløb på 0,3 mio. kr. 
vedrørende de tidligere meddelte tilsagn til skolemadsordningen i henhold til Akt 
177 21/6 07. Da det herefter uudnyttede beløb ultimo 2008 på 0,4 mio. kr. ikke vil 
kunne anvendes under skolemadsordningen, videreføres beløbet med henblik på se-
nere disponering.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 3.842.172 kr. 
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82. Tilskud til netværksaktiviteter  

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    -319.995,57 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    319.995,57 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    319.995,57 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    71.545,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    71.545,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    319.995,57  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    391.540,57  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    391.540,57  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing   0 0 

 
 På baggrund af de i 2008 bogførte udbetalinger, samt årets annullerede tilsagn på 
319.996 kr., svarende til regnskabstallet, er de udestående tilsagn herefter pr. 31/12 
2008 nedbragt til 0 kr. 
 
 Det herefter uudnyttede beløb ultimo 2008 på 0,4 mio. kr. vil ikke blive anvendt 
under ordningen, men videreføres med henblik på senere disponering.  
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24.22.15.  Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservations-

bev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 22,0 0,0 22,0 18,4 3,6 
Indtægter.......................................... 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 
10. Vikarordninger i jordbruget      
      Udgift ............................. 22,0 0,0 22,0 18,4 3,6 
      Indtægt ......................... 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 
 

10. Vikarordninger i jordbruget  

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    22.000.000,00 3.700.000,00 
2. Regnskab    18.380.958,91 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    3.619.041,09 3.700.000,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -3.700.000,00 -3.700.000,00 
6. Årets overskud    -80.958,91 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    19.895.734,65  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    19.895.734,65  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -80.958,91  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    19.814.775,74  
18. Disposition, overskud som bortfalder    -18.300.000,00  
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år    1.514.775,74  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   14.100.000 0 

 
 På kontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 92.616 kr. til § 24.21.01. Føde-
vareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS. Når bortses fra denne korrektioner udgør regnskabstallet for tilskuddet 
18.288.343 kr. i 2008. 
 
 Dette tilskud på 18,3 mio. kr. omfatter dels årets tilskud til kurser på vikarer på 2,6 
mio. kr., dels a conto tilskuddet i 2008 til vikarafløsning ved sygdom og efteruddan-
nelse på 20,6 mio. kr., i alt 23,2 mio. kr. Dette modsvares af en tilbagebetaling på 4,9 
mio. kr. i foråret 2008 vedrørende den endelige regulering af a conto tilskuddet i 
2007 efter vikarforeningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 
2007 forelå primo april 2008, jf. anmærkningerne på FL 2008.  
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 Forbruget af tilskudsberettiget afløsningstimer ved både sygdom og efteruddan-
nelse blev således i alt på ca. 206.000 timer i 2008 set på baggrund af årets a conto 
tilskud på 20,6 mio. kr., dvs. inden den endnu ikke kendte regulering på baggrund af 
vikarforeningernes kalenderårsregnskab for 2008, der først foreligger i april 2009. 
Antallet af afløsningstimer, der indgår i regnskabstallet for 2008, modsvares imidler-
tid af tilbagebetalingen på 4,9 mio. kr. fra foråret 2008, svarende til et faktisk min-
dreforbrug i 2007 på 49.000 timer set i forhold til det udbetalte a conto tilskud i 
2007. På denne baggrund indeholder tilskudsregnskabet 2008 netto 157.000 afløs-
ningstimer.   
 
 Mindreforbruget på 3,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen på 22,0 mio. kr. 
kan således henføres til ovennævnte tilbagebetaling på 4,9 mio. kr. vedrørende den 
endelige regulering af vikarbistanden i 2007.   
 
 Af det akkumuleret overskud ultimo 2008 på 19,8 mio. kr. er 18,3 mio. kr. 
anvendt til delvis finansiering vedrørende det mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre indgåede forlig af 22. august 2008 inden for vete-
rinærområdet. På denne baggrund er 18,3 mio. kr. af overskuddet bortfaldet, jf. 
bevillingsafregningens pkt. 18, og således at overskuddet til videreførsel til føl-
gende år herefter er reduceret til 1,5 mio. kr. 
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24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) 
 

Oversigt:        
Mio. kr.     F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 491,0 5,0 496,0 728,3 -232,3 
Indtægter.......................................... 280,6 0,0 280,6 459,9 -179,3 
10. Kompetenceudvikling i       
      landdistrikterne      
      Udgift ............................. 3,0 0,0 3,0 -0,1 3,1 
      Indtægt …………………… 1,5 0,0 1,5 -0,1 1,6 
12. Innovation og udvikling i primært     
      jordbrug       
      Udgift ............................. 50,0 5,0 55,0 143,2 -88,2 
      Indtægt …………………… 25,0 0,0 25,0 92,4 -67,4 
15. Innovation og udvikling i forar-      
      bejdningssektoren      
      Udgift ............................. 60,0 0,0 60,0 89,8 -29,8 
      Indtægt …………………… 30,0 0,0 30,0 44,6 -14,6 
17. kvalitetsforbedring af føde-       
      varer       
      Udgift ............................. 28,0 0,0 28,0 38,3 -10,3 
      Indtægt …………………… 14,0 0,0 14,0 18,9 -4,9 
20. Tilskud til jordbrugere i      
      ugunstigt stillede områder      
      Udgift ............................. 12,8 0,0 12,8 8,6 4,2 
      Indtægt …………………… 7,0 0,0 7,0 4,7 2,3 
25. Fremme af tilpasningen og ud-      
      viklingen af landdistrikterne      
      (artikel 33)        
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -8,7 8,7 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 -8,2 8,2 
30. Miljøvenlige jordbrugsforan-      
      staltninger       
      Udgift ............................. 90,0 0,0 90,0 29,6 60,4 
      Indtægt …………………… 49,5 0,0 49,5 41,8 7,7 
35. Vådområder (Miljøvenlige      
      jordbrugsforanstaltninger)      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,9 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 
36. Særlig VMP III-indsats      
      Udgift ............................. 45,0 0,0 45,0 66,2 -21,2 
      Indtægt …………………… 48,2 0,0 48,2 36,0 12,2 
37. Miljø- og naturprojekter      
      Udgift ............................. 11,0 0,0 11,0 17,5 -6,5 
      Indtægt …………………… 6,0 0,0 6,0 9,6 -3,6 
40. Plantegenetiske ressourcer      
      Udgift ............................. 2,0 0,0 2,0 2,3 -0,3 
      Indtægt …………………… 1,1 0,0 1,1 1,3 -0,2 
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Fortsat oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
45. Økologitilskud, herunder       
      miljøbetinget tilskud       
      Udgift ............................. 63,8 0,0 63,8 186,5 -122,7 
      Indtægt …………………… 35,1 0,0 35,1 108,3 -73,2 
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne     
      Udgift ............................. 5,0 0,0 5,0 4,0 1,0 
      Indtægt …………………… 2,5 0,0 2,5 2,2 0,3 
48. Aktiviteter for børn og unge      
      Udgift ............................. 10,0 0,0 10,0 7,1 2,9 
      Indtægt …………………… 5,0 0,0 5,0 3,5 1,5 
49. Arbejdspladser og attraktive       
     levevilkår i landdistrikterne      
      Udgift ............................. 95,0 0,0 95,0 126,9 -31,9 
      Indtægt …………………… 47,5 0,0 47,5 96,7 -49,2 
50. Lægivende og biotopforbed-      
      rende plantninger      
      Udgift ............................. 15,4 0,0 15,4 15,4 0,0 
      Indtægt …………………… 8,2 0,0 8,2 8,4 -0,2 
55. Tilskud til jordfordelinger      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 

 
 Landdistriktsprogrammet er på Fødevareministeriets område reguleret ved L 316 
af 31. marts 2008 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).4  
  
Tilskudsgivningen i 2008 blev udmøntet i henhold til aftale med Dansk Folkeparti 
om bevillingerne til landdistriktsprogrammet for 2007 og 2008. Alle ordninger er 
iværksat, bortset fra underkonto 10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne. For en 
række ordninger gælder det, at der i 2008 har været den samlede bevilling for 2007 
og 2008 til rådighed, fordi ordningerne først er implementeret i 2008.   
 
 Den 28. november 2008 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om land-
distriktsprogrammet for 2009. Aftalen er på Fødevareministeriets område udmøntet 
ved Akt 77 22/1 09, der fordeler den på FL 2009 samlede afsatte udgiftsbevilling på 
hovedkontoen på 664,0 mio. kr. ud på de enkelte foranstaltninger på underkontoni-
veau, herunder den tilhørende EU-medfinansiering på 356,6 mio. kr. På denne bag-
grund er der i de efterstående bevillingsskemaer ”Bevilling 2009” indsat den i hen-
hold til aktstykket godkendte udmøntning og fordeling af den samlede bevilling ud 
på de enkelte underkonti, hvilket herefter vil blive optaget på TB 2009. 

                                                           
4 Landdistriktsprogrammet 2007-2013 blev godkendt af EU-Kommissionen i februar 2008, og Fødevareministeriet kunne på den baggrund orientere 
Finansudvalget om, at anvendelsen af hjemlen i Akt 101 12/04 07 til allerede i 2007 at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet 
2007-2013 uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, ikke havde haft konsekvenser for den budgetterede EU-medfinansiering 
i 2007.  
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10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    3.000.000,00 1.500.000,00 
2. Regnskab    -133.558,88 -77.992,42 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    3.133.558,88 1.577.992,42 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -1.577.992,42 -1.577.992,42 
6. Årets overskud    1.555.566,46 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    1.467.297,97   
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    1.467.297,97   
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.555.566,46   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    3.022.864,43   
17.Omflytning mellem underkonti    -3.022.864,43   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00   

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:   0 0 

  
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 30.841 kr. til § 24.21.01. Fødevare-
Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne 
overførsel udgør regnskabstallet i 2008 -164.400,00 kr., der  Dette regnskabstal om-
fatter alene annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn. Derimod er 
der ikke meddelt nye tilsagn, da det i efteråret 2008 blev besluttet, at ordningen ikke 
som forudsat på FL 2008 skulle igangsættes under det nuværende landdistriktspro-
gram.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 3,0 mio. 
kr., fremkommer der herefter et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der således dels skyl-
des, at ordningen ikke blev igangsat, dels de annullerede tilsagn.  
 
 Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EU-
medfinansieringen samt tillagt det uudnyttede videreførte beløb fra 2007, fremkom-
mer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på 3.022.864 kr., jf. be-
villingsafregningens pkt. 15. Dette mindreforbrug er i henhold til hjemlen på finans-
loven overført til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til 
delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt. 
17.  
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 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 135.000 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 67.500 kr. 
 
12. Innovation og udvikling i primært jordbrug 

       
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    55.000.000,00 25.000.000,00 
2. Regnskab    143.179.835,55 92.440.423,58 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -88.179.835,55 -67.440.423,58 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    67.440.423,58 67.440.423,58 
6. Årets overskud    -20.739.411,97 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    24.797.399,08  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    24.797.399,08  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -20.739.411,97  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    4.057.987,11  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    4.057.987,11  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   70.000.000 35.000.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 514.019 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, 
dels et beløb på 200.000 kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af til-
skudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogram-
met. Når bortses fra disse overførsler på samlet 714.019 kr. udgør regnskabstal-
let i 2008 142.465.817 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 142,5 
mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 0,1 
mio. kr.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 
50,0 mio. kr. samt på TB 2008 på 5,0 mio. kr., i alt 55,0 mio. kr., fremkommer 
der et merforbrug vedrørende årets tilsagnsgivning på 87,5 mio. kr.  
 
 Dette merforbrug skyldes, at der efter afslutningen af ansøgningsrunden for 
2007 pr. 31. oktober 2007 viste sig, at der var indkommet væsentlig flere an-
søgninger end forudsat, hvorfor en større del af sagsbehandlingen samt den en-
delige prioritering af ansøgningerne først har kunnet færdiggøres i 2008.  
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 På TB 2008 blev som led i aftalen omkring flerårsplanen for en miljørigtig og 
bæredygtig husdyrproduktion overført 5,0 mio. kr. fra § 23.21.01. til underkon-
toen som Miljøministeriets bidrag til den nye tilskudsordning for at fremme ud-
vikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme 
af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og kli-
mavenlige teknologier. Beløbet er i 2008 anvendt til tilsagnsgivning til formå-
let.  
 
 Med hensyn til EU-medfinansieringen i 2008 på 92,4 mio. kr. fremkommer 
der en merindtægt 67,4 mio. kr. set i forhold til den forudsatte indtægt på fi-
nansloven for 2008 på 25,0 mio. kr. Merindtægten skyldes dels den øgede til-
sagnsgivning i 2008, dels som nævnt ovenfor, at en betydelig del af årets til-
sagnsgivning omfatter tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er blevet til-
vejebragt via andre offentlige midler. Under regnskabstallet for EU-
medfinansieringen indgår også et beløb på 100.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 
200.000 kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 156.359.646 kr. Heraf udgør 
medfinansieringen fra EU 107.572.854 kr. 
 
15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    60.000.000,00 30.000.000,00 
2. Regnskab    89.796.995,96 44.617.883,72 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -29.796.995,96 -14.617.883,72 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    14.617.883,72 14.617.883,72 
6. Årets overskud    -15.179.112,24 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    29.081.556,33  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    29.081.556,33  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -15.179.112,24  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    13.902.444,09  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    13.902.444,09  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   60.000.000 30.000.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 616.822 kr. til § 24.21.01. Føde-
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vareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, dels et beløb på 
160.000 kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af tilskudsordningens andel 
af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogrammet. Når bortses fra disse disse 
overførsler på samlet 776.822 kr. udgør regnskabstallet i 2008 89.020.174 kr. Dette 
omfatter dels årets tilsagnsgivning på 90,2 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrø-
rende tidligere års meddelte tilsagn på 1,1 mio. kr. 
  
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 60,0 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 30,2 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn.  
 
 Merforbruget skyldes, at der efter afslutningen af ansøgningsrunden for 2007 
pr. 31. oktober 2007 viste sig, at der var indkommet væsentlig flere ansøgninger 
end forudsat, hvorfor en større del af sagsbehandlingen samt den endelige prio-
ritering af ansøgningerne først har kunnet færdiggøres i 2008. 
 
 Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen 
på samlet 44.617.884 kr. indgår et beløb på 80.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 160.000 
kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 117.470.125 kr. Heraf udgør 
medfinansieringen fra EU 58.735.063 kr. 
 
17. Kvalitetsforbedring af fødevarer 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    28.000.000,00 14.000.000,00 
2. Regnskab    38.330.556,76 18.931.035,18 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -10.330.556,76 -4.931.035,18 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    4.931.035,18 4.931.035,18 
6. Årets overskud    -5.399.521,58 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    13.694.784,35  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    13.694.784,35  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -5.399.521,58  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    8.295.262,77  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    8.295.262,77  

 
 
 
 

      



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 20

Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   26.000.000 13.000.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 465.991 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af dels udgifterne i 2008 til teknisk bi-
stand på 287.850 kr., dels udgifter til aktiviteter som led i en brugerorienteret 
evaluering til fremme af Fødevareministeriets indsats vedrørende smag 
og mangfoldighed i fødevareproduktionen (Smag Danmark) på 178.141 kr. 
Desuden er der via standardkontiene 43 og 33 overført 100.000 kr. til § 
24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af tilskudsordningens andel af kontrol-
udgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogrammet. Når bortses fra disse overførs-
ler på samlet 465.991 kr. udgør regnskabstallet i 2008 37.764.565 kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 28,0 
mio. kr. fremkommer der et merforbrug på 9,8 mio. kr. 
 
 Merforbruget skyldes, at ordningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at Fø-
devareErhverv frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen  
om udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. Der er herefter i 
2008 meddelt tilsagn inden for summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overens-
stemmelse med finanslovsaftalen 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet, herun-
der ved anvendelse af en del af det videreførte beløb ultimo 2007. 
 
 Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen 
på samlet 18.931.035 kr. indgår et beløb på 50.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 100.000 
kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 34.732.596 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 17.366.298 kr.  
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20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    12.800.000,00 7.000.000,00 
2. Regnskab    8.617.954,18 4.698.292,07 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    4.182.045,82 2.301.707,93 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -2.301.707,93 -2.301.707,93 
6. Årets overskud    1.880.337,89 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00   
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00   
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.880.337,89   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.880.337,89   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. Indeværende år    1.880.337,89   

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   10.000.000 5.500.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 131.589 kr. til § 24.21.01. 
FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bort-
ses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2008 8.486.365 kr.  
  
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 12,8 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende tilskuddet. 
Mindreforbruget skyldes, at en række sager fra 2008-ansøgningsrunden først vil bli-
ve udbetalt i 2009. Udbetaling af tilskud efter ordningen sker sammen med udbeta-
ling under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12.10, og sagerne har derfor afventet 
modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesager m.m. under enkeltbe-
talingsordningen. Mindreforbruget på nærværende underkonto har således en vis 
sammenhæng med det under § 24.42.12.10 omtalte mindreforbrug. Herudover skyl-
des en mindre del af mindreforbruget, at ikke alle ansøgere har modtaget fuldt til-
skud, som konsekvens af den maksimale grænse på 100 ha for støtte pr. bedrift.   
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25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    -8.711.031,18 -8.203.426,79 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    8.711.031,18 8.203.426,79 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -8.203.426,79 -8.203.426,79 
6. Årets overskud    507.604,39 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    507.604,39  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    507.604,39  
17. Omflytning mellem underkonti    -507.604,39  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:   0 0 

 
 I forbindelse med nedlæggelse af den tidligere hovedkonto § 24.23.15. Tilskud til 
Fællesskabsinitiativet LEADER ultimo 2007, er annulleringer m.m. fra lea-
derordningen fra og med 2008 konteret på nærværende underkonto 25, jf. FL 2008. 
Samtidig blev beholdningerne ultimo 2007 under § 24.23.15.65. Fællesinitiativet 
LEADER flyttet til nærværende underkonto 25 primo 2008, omfattende udestående 
tilsagn pr. 31/12 2007 på 29.944.681 kr., samt den tilhø-rende medfinansiering fra 
EU på 28.979.791 kr. 
 
 Regnskabstallet for udgifterne i 2008 på -8,7 mio. kr. omfatter dels annullerede 
tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på -9,8 mio. kr., dels tilsagnsgivning 
på 1,1 mio. kr. omfattende to klagesager vedrørende ansøgninger fra det tidligere 
landdistriktsprogram, som først i 2008 har fået meddelt tilsagn efter tilslutning fra 
departementet. 
 

 Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EU-
medfinansieringen, fremkommer der herefter et samlet akkumuleret nettomindre-
forbrug på 507.604 kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Dette mindreforbrug er i 
henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Økologitilskud, her-
under miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, 
jf. bevillingsafregningens pkt. 17.  
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 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 39.581.034 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 33.673.986 kr. 
 
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    90.000.000,00 49.500.000,00 
2. Regnskab    29.567.451,96 41.760.405,78 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    60.432.548,04 7.739.594,22 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -7.739.594,22 -7.739.594,22 
6. Årets overskud    52.692.953,82 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    39.024.840,28  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    39.024.840,28  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    52.692.953,82  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    91.717.794,10  
17. Omflytning mellem underkonti    -19.289.258,46  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    72.428.535,64  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   179.000.000 101.700.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 925.234 kr. til § 24.21.01. Fødevare-
Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne 
overførsel udgør regnskabstallet i 2008 28.642.218 kr. Dette omfatter dels årets til-
sagnsgivning på i alt 489,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års 
meddelte tilsagn på 460,8 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 90,0 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 399,5 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning, ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Årsagen til dette merforbrug er 
hovedsagelig af teknisk bogføringsmæssig karakter5. Ud af den samlede tilsagnsgiv-
ning udgør årets nye tilsagnsgivning vedrørende ansøgningsrunden 2008 91,3 mio. 
kr. og når dette sammenholdes med skønnet på finansloven for 2008 på 90,0 mio. kr., 
fremkommer der blot et beskedent merforbrug på 1,3 mio. kr.  
 

                                                           
5 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskifte-

sager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et 

tilsvarende beløb. Hertil kommer, at en række bogførte tilsagn i forbindelse med hjemtagning af højere EU-

medfinansiering, rent teknisk får et mertilsagn og derefter et tilsvarende bortfald. 
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 Ved udgangen af 2008 var 92.600 ha omfattet af tilsagn under ordningen. Kvæl-
stofkontrakter udløb i 2008 og tæller herved ikke længere med i hektaropgørelsen. 
De 92.600 ha svarer til et mindre fald på ca. 4.200 ha i forhold til de 96.800 ha, som 
ved udgangen af 2007 var omfattet af tilsagn under ordningen. 
 
 Samlet for underkontoen fremkommer der et mindreforbrug på 60,4 mio. kr. 
Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EU-
medfinansieringen samt tillagt det uudnyttede videreførte beløb fra 2007, frem-
kommer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på 91,7 mio. kr., 
jf. bevillingsafregningens pkt. 15. En andel på 19,3 mio. kr. af dette mindre-
forbrug er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Øko-
logitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merfor-
brug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt. 17. Det videreførte beløb 
ultimo 2008 udgør herefter 72,4 mio. kr.  
  
 Ud af det videreførte beløb er 32,0 mio. kr. særskilt reserveret til dækning af 
en mulig underkendelse vedrørende den modtagne EU-refusion under det hidti-
dige landdistriktsprogram. Da underkendelseskravet endnu ikke var endelig af-
gjort ultimo 2008, videreføres beløbet på 32,0 mio. kr. til 2009.  
 
 Desuden er 6,0  mio. kr. ud af videreførselssaldoen budgetteret på FL 2009 
som forbrug af videreførte beløb svarende til ikke genanvendte annullerede til-
sagn (netto), som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger m.v., jf. 
Aftalen om Finansloven for 2009. 
 
 Der videreføres således til ny tilsagnsgivning i 2009 og senere 34,4 mio. kr. af de 
72,4 mio. kr., idet 38,0 mio. kr. videreføres til andet formål. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 993.389.700 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 514.631.945 kr. 
 
35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    1.863.891,20 -51.059,42 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -1.863.891,20 51.059,42 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -51.059,42 -51.059,42 
6. Årets overskud    -1.914.950,62 0,00 
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Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    5.605.746,31  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    5.605.746,31  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -1.914.950,62  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    3.690.795,69  
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år    3.690.795,69  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:   0 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 2.031.245 kr. til § 24.21.01. Fødeva-
reErhverv, underkonto 15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) til dækning af 
FødevareErhvervs afholdte udgifter til løn i 2008 vedrørende etablering af vådområ-
der iht. VMP II. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2008  
-167.354 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 5,6 mio. kr., dels annullere-
de tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 5,8 mio. kr. Årsagen til dette 
tilsagnsforbrug er hovedsagelig af teknisk bogføringsmæssig karakter6. 
 
 Ved udgangen af 2008 var 305 ha omfattet af tilsagn under ordningen, svarende til 
et fald på 4 ha i forhold til de 309 ha, som ved udgangen af 2007 var omfattet af til-
sagn under ordningen. 
 
 Det uudnyttede beløb ultimo 2008 på 3,7 mio. kr. vil i henhold til Akt 194 22/6 05 
fortsat kunne anvendes til ydelse af tilsagn om tilskud til etablering og genopretning 
af vådområder i 2009. Desuden vil der i henhold til de særlige bevillingsbestemmel-
ser på FL 08 under § 24.23 fortsat kunne overføres eventuelle uudnyttede midler til 
Miljøministeriets konto § 23.52.07.10 til brug for ydelse af engangskompensation i 
vådområdeprojekter, jf. tillige Akt 113 31/3 04. Derimod vil der ikke længere være 
mulighed for at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af jord-
fordelingsaktiviteter m.v. med henblik på etablering af vådområder, da den særskilte 
ramme hertil på 7,0 mio. kr. i henhold til Akt 194 22/6 05 nu er opbrugt ved udgan-
gen af 2008. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 13.147.413 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 6.384.120 kr. 
 

                                                           
6 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskifte-

sager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et 

tilsvarende beløb.  
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36. Særlig VMP III-indsats 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    45.000.000,00 48.200.000,00 
2. Regnskab    66.210.320,89 35.955.049,73 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -21.210.320,89 12.244.950,27 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -12.244.950,27 -12.244.950,27 
6. Årets overskud    -33.455.271,16 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    48.354.182,75  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    48.354.182,75  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -33.455.271,16  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    14.898.911,59  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    14.898.911,59  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   59.000.000 32.400.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 895.029 kr. til § 24.21.01. Fø-
devareErhverv, dels et beløb 462.617 kr. til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk 
bistand, dels 432.413 kr. der er overført til underkonto 15. Vådområdeindsats (VMP 
II og VMP III) til dækning af FødevareErhvervs afholdte udgifter til løn og øvrig 
drift i 2008 vedrørende etablering af vådområder iht. VMP III. Når bortses fra disse 
overførsler udgør regnskabstallet for udgifterne i 2008 65.315.291 kr. Dette omfatter 
dels årets tilsagnsgivning på 69,2 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidli-
gere meddelte tilsagn på 3,8 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 45,0 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 24,2 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at til-
sagnsgivning til vådområder på grund af udestående afklaring med Kommissionen 
blev stoppet i 2007. Denne tilsagnsgivning er herefter gennemført i 2008 ved anven-
delse af det videreførte beløb ultimo 2007. 
 
 Ved udgangen af 2008 var der 676 ha med tilsagn til MVJ til dyrkningsfrie rand-
zoner og 1.682 ha omfattet af tilsagn med MVJ til vådområder.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 112.008.206 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 61.091.507 kr. 
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37. Miljø- og naturprojekter 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    11.000.000,00 6.000.000,00 
2. Regnskab    17.549.188,89 9.582.492,28 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -6.549.188,89 -3.582.492,28 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    3.582.492,28 3.582.492,28 
6. Årets overskud    -2.966.696,61 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    4.880.094,21  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    4.880.094,21  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -2.966.696,61  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.913.397,60  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    1.913.397,60  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   11.000.000 6.000.000 

 

 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 113.084 kr. til § 24.21.01. Fødevare-
Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne 
overførsel udgør regnskabstallet i 2008 17.436.105 kr. Dette omfatter dels årets til-
sagnsgivning på 17,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte 
tilsagn på 0,1 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 11,0 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 6,5 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at ord-
ningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at FødevareErhverv frem til ultimo 
2007 havde drøftelser med Kommissionen om udmøntningen af ordningerne inden 
for forordningsgrundlaget. Det uudnyttede beløb ultimo 2007 er derfor videreført til 
den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik på tilsagnsgivning inden for 
summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaftalen 
2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 16.923.308 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 9.300.715 kr. 
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40. Plantegenetiske ressourcer 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    2.000.000,00 1.100.000,00 
2. Regnskab    2.265.068,09 1.329.674,44 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -265.068,09 -229.674,44 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    229.674,44 229.674,44 
6. Årets overskud    -35.393,65 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     
 

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    878.198,31  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    878.198,31  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -35.393,65  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    842.804,66  
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. Indeværende år    842.804,66  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   4.000.000 2.200.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 20.561 kr. til § 24.21.01. 
FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bort-
ses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2008 2.244.507 kr. Dette omfat-
ter dels årets tilsagnsgivning på 3,9 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrøren-
de tidligere meddelte tilsagn på 1,7 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 2,0 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 1,9 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at 
ordningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at FødevareErhverv frem til 
ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen om udmøntningen af ordnin-
gerne inden for forordningsgrundlaget. Det uudnyttede beløb ultimo 2007 er 
derfor videreført til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik på til-
sagnsgivning inden for summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overensstem-
melse med finanslovsaftalen 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 11.271.069 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 5.830.774 kr. 
 

 

 

 



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 29

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud  

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    63.800.000,00 35.100.000,00 
2. Regnskab    186.496.908,16 108.278.321,37 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -122.696.908,16 -73.178.321,37 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    73.178.321,37 73.178.321,37 
6. Årets overskud    -49.518.586,79 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    24.978.469,44  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    24.978.469,44  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -49.518.586,79  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    -24.540.117,35  
17. Omflytning mellem underkonti    24.540.117,35  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   119.000.000 65.400.000 

 
 Den stærkt stigende interesse for omlægning til økologisk produktion fortsat-
te i 2008. I lighed med 2007 blev det besluttet, at alle ansøgninger, der opfyldte 
betingelserne for tilskud, skulle imødekommes, og den nødvendige øgede til-
sagnsgivning hertil skulle finansieret ved omflytninger af bevillinger fra øvrige 
underkonti inden for hovedkontoen. 
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 1.112.336 kr. til § 24.21.01. Fødeva-
reErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne 
overførsel udgør regnskabstallet i 2008 185.384.572 kr. Dette omfatter dels årets til-
sagnsgivning på 384,0 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års 
meddelte tilsagn på 198,6 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 63,8 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 320,2 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. En større del af årsagen til dette 
merforbrug er af teknisk bogføringsmæssig karakter7. Ud af den samlede tilsagns-

                                                           
7 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskifte-

sager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et 

tilsvarende beløb. Hertil kommer, at en række bogførte tilsagn i forbindelse med hjemtagning af højere EU-

medfinansiering, rent teknisk får et mertilsagn og derefter et tilsvarende bortfald. 
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givning udgør årets nye tilsagnsgivning vedrørende ansøgningsrunden 2008 205,6 
mio. kr. og når dette sammenholdes med bevillingen på finansloven for 2008 på 63,8 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 141,8 mio. kr. Merforbruget skyldes som 
nævnt ovenfor, at den stigende interesse, der i 2007 viste sig for økologiordningerne, 
også er fortsat i 2008.  
 
 Ultimo 2008 var det samlede areal under ordningen ca. 179.000 ha, dvs. en 
stigning på ca. 9.000 ha i forhold til 2007.  
 
 Efter reguleringerne af nettomerforbruget med det videreførte beløb primo 2008, 
fremkommer der herefter et negativt akkumuleret overskud på -24,5 mio. kr., jf. be-
villingsafregningens pkt. 15. I henhold til hjemlen i de særlige bevillingsbestemmel-
ser på finansloven er der til finansiering af dette underskud overflyttet et tilsvarende 
samlet beløb på 24,5 mio. kr. fra en række øvrige underkonti, jf. bevillingsafregnin-
gens pkt. 17. Overførslerne omfatter henholdsvis 3,0 mio. kr. fra underkonto 10, 0,5 
mio. kr. fra underkonto 25, 19,3 mio. kr. fra underkonto 30, 1,7 mio. kr. fra under-
konto 47 og 0,04 mio. kr. fra underkonto 55. Omflytningerne kommer fra annullere-
de tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn under det foregående landdi-
striktsprogram. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 701.463.647 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra 375.857.649 kr. 
 
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne   

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    5.000.000,00 2.500.000,00 
2. Regnskab    4.048.171,34 2.208.465,72 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    951.828,66 291.534,28 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -291.534,28 -291.534,28 
6. Årets overskud    660.294,38 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    1.023.224,62  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    1.023.224,62  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    660.294,38  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.683.519,00  
17. Omflytning mellem underkonti    -1.683.519,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:   0 0 



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 31

 

 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 51.402 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, 
dels et beløb på 170.000 kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af til-
skudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogram-
met. Når bortses fra disse overførsler på samlet 221.402 kr. udgør regnskabstal-
let i 2008 3.826.769 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 4,2 mio. kr., 
dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 0,4 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 5,0 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. set i forhold til årets 
tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Mindreforbruget skyldes, 
at der blandt de indkomne ansøgninger har været tale om færre ansøgninger, der 
opfyldte ansøgningskriterierne end forudsat.  
 
 Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EU-
medfinansieringen samt tillagt det uudnyttede videreførte beløb fra 2007, fremkom-
mer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på 1.683.519 kr., jf. be-
villingsafregningens pkt. 15. Da ordningen ikke skal fortsætte med ny tilsagnsgiv-
ning i 2009, jf. FL 2009, er nettomindreforbruget i henhold til hjemlen på finanslo-
ven overført til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til 
delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt. 
17.  
 
 Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen 
på samlet 2.208.466 kr. indgår et beløb på 85.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 170.000 
kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 6.978.750 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 4.421.124 kr. 
 

48. Aktiviteter for børn og unge   

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    10.000.000,00 5.000.000,00 
2. Regnskab    7.146.329,19 3.518.059,23 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    2.853.670,81 1.481.940,77 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -1.481.940,77 -1.481.940,77 
6. Årets overskud    1.371.730,04 0,00 
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Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    88.676,50  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    88.676,50  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.371.730,04  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.460.406,54  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    1.460.406,54  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   10.000.000 5.000.000 

 

 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 102.804 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, 
dels et beløb på 140.000 kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af til-
skudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogram-
met. Når bortses fra disse overførsler på samlet 242.804 kr. udgør regnskabstal-
let i 2008 6.903.525 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 8,9 mio. kr., 
dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 2,0 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 
10,0 mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. set i forhold til 
årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Mindreforbruget 
skyldes, at der blandt de indkomne ansøgninger har været tale om færre ansøg-
ninger, der opfyldte ansøgningskriterierne end forudsat.  
 
 Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen 
på samlet 3.518.059 kr. indgår et beløb på 70.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 140.000 
kr.  
  
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 11.332.092 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 5.666.046 kr. 
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49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne   

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    95.000.000,00 47.500.000,00 
2. Regnskab    126.888.447,51 96.700.493,37 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -31.888.447,51 -49.200.493,37 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    49.200.493,37 49.200.493,37 
6. Årets overskud    17.312.045,86 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    32.203.641,27  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    32.203.641,27  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    17.312.045,86  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    49.515.687,13  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    49.515.687,13  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   95.000.000 52.200.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 976.636 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, 
dels et beløb på 230.000 kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af til-
skudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogram-
met. Når bortses fra disse overførsler på samlet 1.206.636 kr. udgør regnskabs-
tallet i 2008 125.681.812 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 128,0 
mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 2,3 
mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 
95,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 33,0 mio. kr. set i forhold til 
årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. 
 
 Merforbruget skyldes, at der i 2007 kun blev meddelt tilsagn til drift af lokale 
aktionsgrupper (LAG’er), idet tilsagn om tilskud til konkrete projekter skulle 
afvente godkendelse af lokale udviklingsstrategier for de pågældende områder. 
Denne godkendelse og dermed tilsagnsgivningen har herefter først fundet sted i 
2008. Dette modsvares samtidig af, at et større antal af de samlede modtagne 
716 ansøgninger fra ansøgningsrunden 2008 ikke nåede at blive færdigbehand-
let inden udgangen af 2008, hvorfor tilsagnsgivning for disse sager først vil fin-
de sted i 2009. Ud fra det samlede skøn over tilsagnsbehovet til de udestående 
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sager ultimo 2008, antages det, at hele det videreførte beløb vil blive anvendt til 
dækning af denne tilsagnsgivning.  
 
 Med hensyn til EU-medfinansieringen i 2008 på 96,7 mio. kr. fremkommer 
der en merindtægt 49,2 mio. kr. set i forhold til den forudsatte indtægt på fi-
nansloven for 2008 på 47,5 mio. kr. Merindtægten skyldes dels den øgede til-
sagnsgivning i 2008, dels at der under ordningen er opnået adgang til EU-
medfinansiering på 55 pct., mens der på FL 08 kun er budgetteret med 50 pct. 
Desuden skyldes merindtægten, at en del af årets tilsagnsgivning omfatter til-
sagn, hvor den nationale medfinansiering er blevet tilvejebragt via andre offent-
lige midler, herunder fra Velfærdsministeriet og kommuner. Under regnskabs-
tallet for EU-medfinansieringen indgår også et beløb på 115.000 kr., der omfat-
ter EU-medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet 
på 230.000 kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 139.835.119 kr. Heraf udgør 
medfinansieringen fra EU 103.536.107 kr. 
 
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    15.400.000,00 8.200.000,00 
2. Regnskab    15.406.528,49 8.402.659,22 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -6.528,49 -202.659,22 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    202.659,22 202.659,22 
6. Årets overskud    196.130,73 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    173.420,94  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    173.420,94  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    196.130,73  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    369.551,67  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    369.551,67  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09:   15.000.000 8.200.000 
 

 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 674.000 kr. til § 24.31.11. Plan-
teFødevareErhvervs til dækning af FødevareErhvervs kontroludgifter på læplant-
ningsområdet i 2008 (som teknisk bistand), dels et beløb på 154.206 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af FødevareErhvervs udgifter i 2008 til tek-
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nisk bistand. Når bortses fra disse overførsler på i alt 828.206 kr. udgør regnskabstal-
let i 2008 14.578.323 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 15,5 mio. kr., 
dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 0,9 mio. kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 15,0 
mio. kr. (på st.kt. 45), fremkommer der et merforbrug på 0,5 mio. kr. set i forhold til 
årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes 
muligheden for øget tilsagn via genanvendelse af de annullerede tilsagn. 
 
 Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen 
på samlet 8.402.659 kr. indgår et beløb på 337.000 kr., der omfatter EU-
medfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på 674.000 
kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 31.796.966 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 16.867.760 kr. 
 

55. Tilskud til jordfordelinger 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    -247.787,89 -210.916,82 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    247.787,89 210.916,82 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -210.916,82 -210.916,82 
6. Årets overskud    36.871,07 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resuat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    36.871,07  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    36.871,07  
17. Omflytning mellem underkonti    -36.871,07  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:   0 0 

 

 På den ophørte ordning er der i 2008 bogført annullerede tilsagn vedrørende tidli-
gere års meddelte tilsagn, og i tilknytning hertil er der bogført annullerede andele af 
EU-medfinansieringen. Den høje EU-andel set i forhold til de bogførte annullerede 
tilsagn fremkommer i forbindelse med de i 2008 bogførte udbetalinger, hvor der i 
forhold til den oprindelig tilsagnsregistrering af EU-andelen har været tale om en lidt 
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anderledes forholdsmæssig andel mellem landinspektørregninger og øvrige tilskuds-
berettigede udgifter, som påvirker EU-andelen fordi moms-andelene af landinspek-
tørudgifterne ikke giver ret til EU-medfinansiering. 
 
 Det fremkomne nettomindreforbrug i 2008 på 36.871 kr., jf. bevillingsafregnin-
gens pkt. 15, er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Øko-
logitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merforbrug på 
denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt. 17.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 11.634.496 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 4.700.248 kr. 
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24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v. (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 0,1 0,0 0,1 -2,9 3,0 
Indtægter.......................................... 0,0 0,0 0,0 9,2 -9,2 
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter,      
      landdistriktsstøttelovens §      
      2, stk. 1, nr. 1      
      Udgifter ............................. 0,0 0,0 0,0 -2,9 2,9 
      Indtægter ......................... 0,0 0,0 0,0 9,2 -9,2 
61. Overtagne fordringer, Økonomi-      
      Styrelsen       
      Udgifter ............................. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
 

10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, 

nr. 1 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    -2.861.824,08 9.182.437,07 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    2.861.824,08 -9.182.437,07 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    9.182.437,07 9.182.437,07 
6. Årets overskud    12.044.261,15 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    7.580.240,15  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    7.580.240,15  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    12.044.261,15  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    19.624.501,30  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    19.624.501,30  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    -26.600.000 0 

 
 På den ophørte ordning er der i 2008 bogført annullerede tilsagn vedrørende tidli-
gere års meddelte tilsagn på -2,9 mio. kr., og i tilknytning hertil er bogført EU-
andelen af de annullerede tilsagn bogført -0,7 mio. kr., svarende til den i tidligere år 
registrerede EU-andel på 25 pct. Desuden er der bogført merindtægter som følge af, 
at medfinansieringsprocenten kan forhøjes fra 25 til 50 pct. i forbindelse med udbeta-
ling af tilskud. På denne baggrund har det inden for EU-rammen for 2008 på samme 
måde som i årene 2004-2007 været muligt at hjemtage EU-refusion med 50 pct. Det-
te har i 2008 medført en samlet øget indtægtsregistrering på 9,9 mio. kr. 
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 Ud af det videreførte beløb ultimo 2008 på 19,6 mio. kr. er 18,0  mio. kr. 
budgetteret på FL 2009 som forbrug af videreførte beløb svarende til ikke gen-
anvendte annullerede tilsagn (netto), som led i en målretning af statens er-
hvervsstøtteordninger m.v., jf. Aftalen om Finansloven for 2009. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 59.139.461 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 15.266.965 kr. 
 

61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen 

 

Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    100.000,00 0,00 

2. Regnskab    0,00 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    100.000,00 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    100.000,00 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    100.000,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    100.000,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    100.000,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    200.000,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    200.000,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    100.000 0 

 
 Der er ikke registret bevægelser på kontoen i 2008, hvilket må tilskrives til-
fældige udsving.  



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 39

24.23.17.  Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fi-

skerisektoren (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 136,8 0,0 136,8 130,1 6,7 
Indtægter.......................................... 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 
10. Innovation, forskning og udvik-      
     ling i jordbrugs- og fiskerisek-      
     toren       
      Udgift ............................. 136,8 0,0 136,8 130,1 6,7 
      Indtægt ......................... 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 

 

10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    136.800.000,00 5.800.000,00 
2. Regnskab    130.058.171,47 10.008,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    6.741.828,53 5.789.992,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -5.789.992,00 -5.789.992,00 
6. Årets overskud    951.836,53 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    23.880.543,18  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    23.880.543,18  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    951.836,53  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    24.832.379,71  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    24.832.379,71  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. Forbrug af videreført opsparing:    110.700.000 5.800.000 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 1.862.643 kr. til § 24.21.01. 
FødevareErhverv, herunder 262.327 kr. til dækning af udgifter i 2008 vedrørende 
økologisk eksportfremme, 700.000 kr. til statistik vedrørende økologi, 108.229 til et 
metodeudredningsprojekt ved Fødevareøkonomisk Institut, 142.513 kr. til en bruger-
orienteret evaluering til fremme af Fødevareministeriets indsats vedrørende smag 
og mangfoldighed i fødevareproduktionen (Smag Danmark), 73.673 kr. til en særlig 
kommunikationsindsats vedrørende innovationsordningen, samt 575.901 kr. til dæk-
ning af ordningens andel af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS.  
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 Når bortses fra disse overførsler udgør regnskabstallet for tilskuddet 128.195.528 
kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 155,0 mio. kr., dels annullerede til-
sagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 26,8 mio. kr. 
 
 Ud af den samlede bruttotilsagnsgivning i 2008 på 155,0 mio. kr. blev der i 2008 
meddelt tilsagn på 6,4 mio.kr. til den i medfør Akt 177 21/6 07 udbudte indsats ved-
rørende ”Skolemadsordningers effekt og betydning”. Desuden blev der meddelt til-
sagn under nye temaer vedrørende ”Teknologier til fremme af en dynamisk og bære-
dygtig husdyrproduktion på samlet 5,2 mio. kr., samt temaet ”Smagskvalitet og 
mangfoldighed i fødevareproduktionen” på 6,5 mio. kr. Der indkom til begge temaer 
ikke tilstrækkeligt kvalificerede ansøgninger til udnyttelse af de to udmeldte rammer 
hver på 10,0 mio. kr. 
  
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på FL 2008 på 136,8 mio. kr. frem-
kommer der et merforbrug på 18,2 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning 
ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes bl.a. anvendelse af vide-
reførte bevillinger fra 2007 til ovennævnte skolemadsordning, samt at en del af mid-
lerne fra annullerede tilsagn i 2008 på i alt 26,8 mio. kr. er genanvendt til øget til-
sagnsgivning. 
 
 Af den samlede videreførelsesbeholdning ultimo 2008 på 24,8 mio. kr. er 7,6 mio. 
kr. øremærket til kvalitetsudvikling og eksportfremme af økologiske produkter, 0,7 
mio. kr. til projekter ved Økologiens hus, mens 13,3 mio. kr. vedrører projekter god-
kendt i 2008, men hvor sagsbehandling og bogføring ikke var endeligt afsluttet inden 
udgangen af 2008. De øremærkede bevillinger til kvalitetsudvikling og eksport-
fremme forventes at blive disponeret i 2009, da der fortsat tegner sig en række per-
spektiver på hjemme- og eksportmarkedet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 392.118.381 kr. Det bemærkes her-
ved, at der i overensstemmelse med Akt 159 af 12/6 2008 er gennemført en primo-
korrektion af de udestående tilsagn i forbindelse med en forhøjelse af forsknings-
overheadsatsen fra og med 2008. 
 
Indtægter: 

 Under indtægtsbevillingen på FL 2008 på 5,8 mio. kr. er der budgetteret med til-
bagebetaling af tilskud, bl.a. såfremt det tilskudsberettigede projekt bliver en kom-
merciel succes. De faktiske tilbagebetalinger i 2008 blev imidlertid kun på 10.008 
kr., hvorved mindreindtægten i afrundet form svarer til hele indtægtsbevillingen på 
5,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der stort set ikke i 2008 er opstået tilbage-
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betalingskrav i forbindelse med kommercialisering. Mindreindtægten er dækket in-
den for årets udgiftsbevilling, jf. bevillingsafregningens pkt. 5. 



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 42

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.  

 
Oversigt        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
20. Indløsning af garanti til land-      
     brug i forbindelse med miljø-      
     forbedrende investeringer,       
     Økonomistyrelsen      
     Udgift ……………………………….. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
 

20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende 

investeringer, Økonomistyrelsen. 

 

 Der er ikke registret bevægelser på kontoen i 2008. De få tilbageværende 
statsgarantier på ordningen medfører en lille risiko for tab. 
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    0 0 
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24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter........................................... 0,0 0,0 0,0 -1,0 1,0 
Indtægter........................................ 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 
10. Ophørsstøtte til jordbrugere      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -1,0 1,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 

 

10. Ophørsstøtte til jordbrugere 

 
  Regnskabstallet på -1.006.311 kr. omfatter alene annullerede tilsagn vedrørende 
tidligere meddelte tilsagn, og i tilknytning hertil er der bogført de tilhørende annulle-
rede andele af EU-medfinansieringen på -500.369 kr. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 1.263.411 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 631.706 kr. 
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    0 0 
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24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 32,5 0,0 32,5 18,5 14,0 
Indtægter.......................................... 17,3 0,0 17,3 15,6 1,7 
10. Ydelsestilskud vedrørende lån      
      til yngre jordbrugere      
      Udgift ............................. 18,2 0,0 18,2 16,1 2,1 
      Indtægt ............................ 7,7 0,0 7,7 6,9 0,8 
20. Indløsning af statsgaranti ved-      
      rørende lån til yngre jordbru-      
      gere, Økonomistyrelsen      
      Udgift ............................. 14,2 0,0 14,2 2,5 11,7 
       Indtægter ………………… 9,5 0,0 9,5 8,8 0,7 
55. Tilbagebetaling af ydelsestil-      
      skud, Økonomistyrelsen      
      Indtægt ............................ 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
60. Afdragsordning for tilbagebe-      
     taling af ydelsestilskud, Økono-      
     mistyrelsen       
     Udgift ............................. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
 

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 76.618 kr. til § 24.21.01. Fødevare-
Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når 
bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2008 15.998.026 kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på FL 2008 på 18,2 mio. kr., frem-
kommer der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2008 
er sket flere ekstraordinære indfrielser af lån end forudsat ved fastlæggelse af bevil-
lingsskønnet på FL 2008. På baggrund af mindreforbruget fremkommer der en tilhø-
rende mindreindtægt vedrørende refusionen fra EU. 
 
 De lovbundne udbetalingsforpligtigelser pr. 31/12 2008 vedrørende lånetilsagn og 
ydede lån udgør 11.509.380 kr.  
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:    8.300.000 3.800.000 
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20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Øko-

nomistyrelsen 

 
  
 Der er på finansloven for 2008 bevilget en udgift til indfrielse af garantier på 14,2 
mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 2.454.370 kr. på i alt 4 sager med tab.  
Det gennemsnitlige indfrielsesbeløb pr. garanti er væsentlig over det budgetterede, 
men samlet set bevirker det begrænsede antal indfrielser, at der er et mindreforbrug 
på denne konto.    
 
 Det lavere antal indfrielser kan tilskrives, at konsekvenserne af den økonomiske 
krise mod forventning ikke har medført et øget antal indfrielser.    
 
 Indtægtskontoen viser en mindreindtægt på 0,7 mio. kr., der primært skyldes en 
fejlposterede indtægt på § 24.24.41.30. 
  
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:    10.000.000 10.400.000 

 

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen 

 
 Der er i 2008 ikke indgået beløb på denne konto. Det bemærkes, at de uretmæssigt 
modtagne tilskud, der er inddrevet, direkte er overført til underkonto 10. 
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:    0 100.000 

 
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen 

(tekstanm. 31) 

 
 Der er i 2008 ikke indgået beløb på denne konto.  
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009:    100.000 0 
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24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for fødevaresek-

toren (Reservationsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 332,5 -0,1 332,4 319,4 13,0 
Indtægter.......................................... 308,0 0,0 308,0 302,5 5,5 
10. Promilleafgiftsfonden for      
      landbrug (promillemidler)      
      Udgifter …………………………….. 256,9 0,0 256,9 257,0 -0,1 
16. Promilleafgiftsfonden for      
      landbrug (øvrige midler)      
      Udgifter …………………………….. 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 
18. Fonden for økologisk landbrug      
      Udgifter …………………………….. 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 
19. Reserve til jordbrugsforanstalt-      
      ninger       
      Udgifter …………………………….. 13,8 -0,1 13,7 0,7 13,0 
      Indtægter …………………………… 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 
50. Promilleafgiftsfonden for      
      frugtavlen og gartneribruget      
      Udgifter …………………………….. 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 
65. Overført fra § 38. Skatter og      
      Afgifter      
      Indtægter …………………………… 302,5 0,0 302,5 302,5 0,0 

 
 På baggrund af den faktiske beregnede fordeling8 set i forhold til de på finanslo-
ven budgetterede bevillinger, der er afrundet i mio. kr. med én decimal, fremkommer 
der under de enkelte underkonti en række mindre differencer på under 0,1 mio. kr. I 
den forbindelse er der ved bevillingsafregningen for 2008 foretaget overførsler af 
mindre beløb mellem underkontiene 10, 18, 19, 50 og 65, jf. bevillingsafregningens 
pkt. 17. Merforbruget på underkonto 10. Promilleafgiftsfonden for landbrug på 
57.741 kr. og merforbruget på underkonto 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen 
og gartneribruget på 1.626 kr., i alt 59.367 kr., modsvares dels af et mindreforbrug på 
underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug på 31.005 kr. og dels af en merind-
tægt på underkonto 65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter på 17.108 kr. vedrøren-
de pesticidprovenuet for 2008, mens den resterende difference 11.254 dækkes af de 
uudnyttede beløb på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.  
 
 

 

 

 

 

                                                           
8 Den faktiske beregnede fordeling er forudsat i lovgivningen. 
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10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler) 

  
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    256.900.000,00 0,00 

2. Regnskab    256.957.740,89 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -57.740,89 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    -57.740,89 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -57.740,89  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    -57.740,89  
17. Omflytning mellem underkonti    57.740,89  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   290.000.000  
 

 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
 

16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)  

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    43.000.000,00 0,00 
2. Regnskab    43.000.000,00 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    0,00 0,00 

 
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    0,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    0,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   43.000.000  
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18. Fonden for økologisk landbrug  

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    11.200.000,00 0,00 
2. Regnskab    11.168.994,54 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    31.005,46 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    31.005,46 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    31.005,46  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    31.005,46  
17. Omflytning mellem underkonti    31.005,46  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   13.100.000  

 

 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
 

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger  

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    13.700.000,00 5.500.000,00 
2. Regnskab    702.416,25 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    12.997.583,75 5.500.000,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -5.500.000,00 -5.500.000,00 
6. Årets overskud    7.497.583,75 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    18.703.399,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    18.703.399,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    7.497.583,75  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    26.200.982,75  
17. Omflytning mellem underkonti    -11.253,65  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    26.189.729,10  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   13.600.000 5.500.000 
 

 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
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50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    7.600.000,00 0,00 
2. Regnskab    7.601.626,32 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -1.626,32 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    -1.626,32 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -1.626,32  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    -1.626,32  
17. Omflytning mellem underkonti    -1.626,32  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   8.200.000  
 

 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
 
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 302.500.000,00 
2. Regnskab    0,00 302.517.108,10 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 -17.108,10 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    17.108,10 17.108,10 
6. Årets overskud    17.108,10 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00   
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00   
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    17.108,10   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    17.108,10   
17. Omflytning mellem underkonti    17.108,10   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00   

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   0 369.100.000 
 

 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
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24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren  

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter ............................................ 2,9 0,0 2,9 2,5 0,4 
Indtægter .................................… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20. Ydelsestilskud vedrørende lån      
      til yngre fiskere, Økonomi-      
      styrelsen       
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,4 
      Indtægter ………………. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. Indløsning af statsgaranti vedr.      
      lån til yngre fiskere, Økonomi-      
      styrelsen      
      Udgift ............................. 0,5 0,0 0,5 0,4 0,1 
      Indtægter ………………. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50. Støtte til ophalingsspil for fi-      
      skeriet      
      Udgift ............................. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
60. Konsulentvirksomhed i dam-      

      brugs- og fiskerierhvervet      

      Udgift ............................. 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 

 
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen     

 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   0 0 

 

 Bevillingen er 0 kr., da der fra 2006 ikke ydes lån med tilskud. 
 
 Nogle YF-lån er førtidigt indfriet i løbet af 2008. Derved bortfalder de bevilgede 
fremtidige YF-tilskud til de terminsydelser, der falder væk på grund af indfrielserne. 
 
 Ultimo 2008 var der udestående tilskudsudbetalinger på 1.768.576 kr. 
 
Udestående tilskudsudbetalinger primo 2008    2.943.212 kr. 
Udbetalte tilskud 2008      - 821.900 kr. 
Annullerede tilskud 2008      -352.736 kr. 
Udestående tilskudsudbetalinger ultimo 2008   1.768.576 kr. 
 

 

 

 

 

 



BILAG TIL FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2008, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 51

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomi- 

      styrelsen 

   
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   500.000 0 

 

 Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at forbruget afhæn-
ger af antallet af økonomiske sammenbrud i erhvervet og dermed af konjunkturerne i 
erhvervet, hvorfor bevillingsskønnet på finansloven følgelig er behæftet med stor 
usikkerhed.  
 
 Ultimo 2008 er statsgarantien for YF-lån 12.821.945 kr. 
 

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet 
 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   200.000 0 
 

 På underkontoen er der i 2008 ydet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiske-
pladser på den vestjyske nordkyst. Forbruget udgør i alt 135.000 kr. svarende til 
det oplyste i anmærkningerne til finansloven for 2008. Merforbruget på 35.000 kr. er 
alene en konsekvens af, at FL-bevillingen på 0,1 mio. kr. er afrundet til mio. kr. med 
én decimal. 
 
 Merforbruget modsvares af de uudnyttede bevillingen på underkonto 20. Ydelses-
tilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen.     
 
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet 

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   2.300.000 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 9.683 kr. til § 24.21.01. FødevareEr-
hverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når 
bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2008 2.262.905 kr. omfattende 
årets konsulenttilskud. 
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 2,3 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 27.412 kr. Da hovedkontoen ikke er opta-
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get som reservationsbevilling, bortfalder det uudnyttede beløb ultimo 2008 på 27.412 
kr. 
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24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reserva-

tionsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 172,4 0,0 172,4 129,2 43,2 
Indtægter.......................................... 117,2 0,0 117,2 56,4 60,8 
11. Strukturforanstaltninger m.v.      
      inden for fiskerisektoren       
      Udgift ............................. 172,4 0,0 172,4 122,5 49,9 
      Indtægt ......................... 117,2 0,0 117,2 57,3 59,9 
17. Tilskud til industrifiskeriet      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 6,6 -6,6 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60. Supplerende ophørsstøtte for      
      erhvervsfiskere       
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,8 

 

11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren  

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    172.400.000,00 117.200.000,00 
2. Regnskab    122.536.097,17 57.257.955,24 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    49.863.902,83 59.942.044,76 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -59.942.044,76 -59.942.044,76 
6. Årets overskud    -10.078.141,93 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    35.987.608,96  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    35.987.608,96  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -10.078.141,93  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    25.909.467,03  
17. Omflytning mellem underkonti    3.060.936,33  
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år    28.970.403,36  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    107.200.000 58.100.000 
 

 På kontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 2.071.256 kr. til § 
24.21.01. FødevareErhverv til dækning af dels udgifterne i 2008 til teknisk bi-
stand under det nye EFF-program på 2.000.000 kr., dels udgifter til aktiviteter 
som led i en brugerorienteret evaluering til fremme af Fødevareministeriets ind-
sats vedrørende smag og mangfoldighed i fødevareproduktionen (Smag Dan-
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mark) på 71.256 kr. Når bortses fra disse overførsler på samlet kr. udgør regn-
skabstallet i 2008 120.464.841 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 
209,4 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 
88,9 mio. kr. Af tilsagnsgivningen udgjorde 4,5 mio. kr. tilskud til drift af Loka-
le Aktionsgrupper (LAGs). 
 
 Det nye fiskeriudviklingsprogram, EFF 2007-2013, der blev godkendt af EU-
Kommissionen i december 2007, er i 2008 implementeret ved udstedelsen af 10 
bekendtgørelser og fastlæggelse af udvælgelseskriterier og effektoplysninger. 
Det implementerede regelsæt gjorde det muligt at disponere over den bevilling, 
der var til rådighed, inklusiv de videreførte bevillinger samt de annullerede til-
sagn fra det tidligere FIUF-program frem til 1. september. Yderligere dispone-
ring gennemføres i 2009. 
 
 Hovedparten af årets samlede rådighedsbevilling blev på denne baggrund 
udmøntet på grundlag af regeringens handlingsplan for dansk fiskeri og akva-
kultur og det danske program vedrørende Den Europæiske Fiskerifond 2007-
2013. Handlingsplanen og programmet har sat fokus på initiativer, der kan 
fremme øget værditilvækst og bæredygtighed i fiskerisektoren, udvikling i fi-
skeriområder samt udnyttelse af vækstmulighederne i akvakultur.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 
172,4 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 37,0 mio. kr. set i forhold til 
årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. 
 
 Merforbruget kan bl.a. henføres til, at der i det samlede budgetskøn indgår 
nye tilsagn,  hvor den nationale finansiering tilvejebringes via anden offentlig 
finansiering, fonde m.m., og hvor den statslige udgift derfor dækkes af 100 pct. 
EU-finansiering, svarende til 27,6 mio. kr. Hertil kommer som nævnt genan-
vendelse af en større del af årets nettoprovenu fra annullerede tilsagn vedrøren-
de tidligere års meddelte tilsagn.  
 
 Merforbruget opvejes delvis af et mindreforbrug, bl.a. som følge af, at kun en 
mindre andel (på ca. 19 pct.) af de budgetterede tilsagn i 2008 til projekter indstillet 
af de lokale aktionsgruppe (LAGs) blev anvendt i 2008. Dette skyldes, at disse lokale 
aktionsgrupper først er blevet etableret i løbet af 2. halvår af 2008, hvorfor hovedpar-
ten af de nye projektansøgninger blev modtaget så sent på året, at behandlingen af 
ansøgningerne og tilsagnsgivningen hertil først vil finde sted i løbet af 2009.  
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 Som forudsat i Akt 190 4/9 07 er de uudnyttede midler på underkonto 17. Tilskud 
til industrifiskeriet på 3.872.788 kr. tilbageført til underkonto 11, jf. bevillingsafreg-
ningens pkt. 17. 
 
 Herudover er der til dækning af en tilbagebetaling til EU-Kommissionen vedrø-
rende en afsluttende regulering af de modtagne EU-forskud fra FIUF-
programmet1994-1999 på underkonto 60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfi-
skere, omflyttet et beløb på 811.852 kr. fra underkonto 11 til underkonto 60., jf. be-
villingsafregningens pkt. 17. 
  
 Ud af det samlede videreførte beløb ultimo 2008 på 29,0 mio. kr. er 9,0  mio. 
kr. budgetteret på FL 2009 som forbrug af videreførte beløb svarende til ikke 
genanvendte annullerede tilsagn (netto), som led i en målretning af statens er-
hvervsstøtteordninger m.v., jf. Aftalen om Finansloven for 2009. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 240.797.069 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 135.196.995 kr. 
 
17. Tilskud til industrifiskeriet 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 

2. Regnskab    6.627.211,75 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -6.627.211,75 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    -6.627.211,75 0,00 

 
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    10.500.000,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    10.500.000,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -6.627.211,75  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    3.872.788,25  
17. Omflytning mellem underkonti    -3.872.788,25  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  
 
Bevilling 2009: 

     

Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    0 0 

 
 I henhold til Akt 190 4/9 07 blev der etableret adgang til, at der inden for en sam-
let ramme på 10,5 mio. kr. kunne ydes tilskud uden EU-medfinansiering til erhvervs-
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fiskere, der er særligt afhængige af erhvervsfiskeri efter industrifisk. Ordningen blev 
ikke igangsat i 2008, men først i starten 2009. 
 
 På baggrund af de modtagne ansøgninger er der herefter i foråret 2008 ydet et 
samlet tilskud på 6.627.212 kr., der er dækket af det videreførte beløb primo 2008. 
Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 10,5 mio. kr. skyldes, at 
der efter afslutningen af ansøgningsrunden viste sig, at der var færre ansøgninger, 
der opfyldte tilskudsbetingelserne, end forventet.  
 
 Som forudsat i Akt 190 4/9 07 er de uudnyttede midler på 3.872.788 kr. herefter 
tilbageført til underkonto 11, jf. bevillingsafregningens pkt. 17. 
 
20. Ophørsordning 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    -3.786,30 -1.893,32 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    3.786,30 1.893,32 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -1.893,32 -1.893,32 
6. Årets overskud    1.892,98 0,00 

 
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.892,98  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    1.892,98  
18. Disposition, overskud som bortfalder    -1.892,98  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    0 0 

 
 Ordningen er ophørt. På baggrund af de i 2008 bogførte udbetalinger samt årets 
annullerede tilsagn på 3.786 kr., er de udestående tilsagn herefter nedbragt til 0 kr. 
pr. 31/12 2008. Nettoprovenuet af de annullerede tilsagn på 1.893 er som følge af 
ordningens ophør bortfaldet, jf. bevillingsafregningens pkt. 18. 
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60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere 

 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 
2. Regnskab    0,00 -811.851,92 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 811.851,92 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -811.851,92 -811.851,92 
6. Årets overskud    -811.851,92 0,00 

 
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -811.851,92  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    -811.851,92  
17. Omflytning mellem underkonti    811.851,92  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    0 0 

 
 FødevareErhverv har i 2008 modtaget en opkrævning (tilbagebetaling) fra 
EU-Kommissionen på 811.852 kr. omhandlende den andel af tidligere 
modtagne forskud med øvrige reguleringer vedrørende ophørspensionsordnin-
gen, programperioden 1994-1999, som ikke faktisk er blevet anvendt 
under ordningen inden ordningens afslutning med udbetaling af de sidste til-
skud i 2007. 
 
 Da der ikke længere er optaget bevillinger på underkonto 60, er det tilbagebe-
talte beløb med Finansministeriets accept finansieret ved en overførsel af belø-
bet fra underkonto 11, jf. bevillingsafregningens pkt. 17. 
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24.33.02.  Tilskud til fødevareforskning (Reservationsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 112,3 6,0 118,3 115,1 3,2 
Indtægter.......................................... 12,5 0,0 12,5 12,3 0,2 
10. Forskningsaktiviteter inden for      
      fødevaresektoren      
      Udgift ............................. 104,1 0,0 104,1 106,9 -2,8 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20. Forskellige nationale og inter-      
      nationale forskningsaktiviteter      
      m.v.       
      Udgifter ............................. 8,2 6,0 14,2 8,1 6,1 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. Forskningsprogram for økolo-         
     gisk fødevareproduktion, FØJO III      
      Udgifter ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt ......................... 12,5 0,0 12,5 12,3 0,2 
40. VMP III, forskningsprogram      
      Udgifter ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    104.100.000,00 0,00 

2. Regnskab    106.914.090,38 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -2.814.090,38 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    -2.814.090,38 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    15.000.000,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    15.000.000,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -2.814.090,38  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    12.185.909,62  
17. Omflytning mellem underkonti    -926.400,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    11.259.509,62  

 
Bevilling 2009 – se note:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   94.400.000 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 856.791 kr. til § 24.21.01. Fø-
devareErhverv, herunder 131.109 kr. til annoncering af Fødevareforskningspro-
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grammet 2008, 213.769 kr. til en brugerorienteret evaluering til fremme af Fødeva-
reministeriets indsats vedrørende smag og mangfoldighed i fødevareproduktionen 
(Smag Danmark), 73.673  kr. til en særlig kommunikationsindsats vedrørende forsk-
ning, samt 438.240 kr. til dækning af ordningens andel af udgifterne i 2008 til udvik-
ling af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra disse korrektioner m.m. udgør regn-
skabstallet for tilskuddet 106.057.299 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 
108,3 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 2,2 
mio. kr. 
 
 Ud af den samlede bruttotilsagnsgivning i 2008 på 108,3 mio. kr. blev der i 2008 
meddelt tilsagn på 87,9 mio. kr. til forskningsprogrammet ”Fødevareforskningspro-
grammet 2008” med indsatsområderne ”Dyrevelfærd og Kvalitetsfødevarer og miljø-
rigtig nonfood produktion”. Herudover er der gjort et stort arbejde i forhold til EU's 
forskningssamarbejde, herunder ERA-nettene Core Organic, Mari-Fish samt Plante-
sundhed, Dyresundhed samt IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). 
Sidstnævnte er et nyoprettet ERA-Net, der i 2008 blev godkendt af Kommissionen 
med Danmark som koordinator. 
 
 Desuden er der i 2008 gennemført udbud af forskningsaktiviteter, ”Handlingspla-
nen for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion”, jf. Akt 197 10/8 06. Gen-
nemførelsen fandt sted sideløbende med en komplementær indsats under Det Strate-
giske Forskningsråd, jf. Aftalen om udmøntningen af Globaliseringspuljen. På denne 
baggrund er der i 2008 meddelt tilsagn til projekter på 15,0 mio. kr. på betingelse af 
en given erhvervsfinansiering. 
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 104,1 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 4,2 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn.  
 
 Merforbruget kan henføres til, at der først i 2008 blev meddelt tilsagn på oven-
nævnte 15,0 mio. kr. til forskningsaktiviteter vedrørende en bæredygtig og miljørig-
tig husdyrproduktion, jf. Akt 197 10/8 2007, og hvor forbruget dækkes af det videre-
førte beløb, der ultimo 2007 særskilt blev reserveret til formålet i henhold til akt-
stykket.  
 
 Det herefter opståede mindreforbrug af rådighedsbevillingen videreføres til 2009, 
bl.a. til dansk deltagelse i projekter under ERA-Nettet, MariFish, hvor tilsagn oprin-
delig var forudsat meddelt allerede i 2008, men som senere er blevet udskudt til 
2009, svarende til en andel af det videreførte beløb på 7,5 mio. kr. 
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 Til dækning af udgifter ved forberedelse af et styrket internationalt økologisk 
forskningssamarbejde, "Core Organic II", er der i henhold til hjemlen i de særlige 
bevillingsbestemmelser på FL 2008 til hovedkontoen overført 926.400 kr. til under-
konto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v. , jf. bevil-
lingsafregningens pkt. 17. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 247.347.415 kr. Det bemærkes her-
ved, at der i overensstemmelse med Akt 159 af 12/6 2008 er gennemført en primo-
korrektion af de udestående tilsagn i forbindelse med en forhøjelse af forsknings-
overheadsatsen fra og med 2008. 
 
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v.  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    14.200.000,00 0,00 
2. Regnskab    8.144.309,08 0,00 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    6.055.690,92 0,00 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 
6. Årets overskud    6.055.690,92 0,00 
 
Opgørelse af akkumuleret resultat: 

     

Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    3.184.251,43  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    3.184.251,43  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    6.055.690,92  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    9.239.942,35  
17. Omflytning mellem underkonti    926.400,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    10.166.342,35  

 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   9.700.000 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 607.772 kr. til § 24.21.01. Fø-
devareErhverv dels 573.251 kr. til forberedelse af en forskningsstrategisk indsats på 
europæisk niveau, bl.a. formulering af ERA-net, dels 34.520 kr. til dækning af udgif-
terne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Desuden er der ved anvendelse 
af standardkontiene 43 og 33 og med hjemmel i de særlige bevillingsbestemmelser 
på FL 2008 under § 24.33 overført et beløb på 45.866 kr. til § 24.37.50.10. Det In-
ternationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH til dækning af merudgifter i 2008 
på denne konto. Når bortses fra disse overførsler på samlet 653.638 kr. udgør regn-
skabstallet for tilskuddet 7.490.671 kr.  
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 Fra Miljøstyrelsens konto § 23.21.01. blev der på TB 2008 overført den på FL 
2007 og FL 2008 samlede afsatte bevilling på 6,0 mio. kr. til forskningsstrategisk 
samarbejde på europæisk niveau vedrørende forskning i miljøeffektiv landbrugs- og 
husdyrproduktion. Heraf blev 5,5 mio. kr. ikke anvendt i 2008, da arbejdet med an-
søgningen har taget længere tid end forventet, hvorefter indgåelse af kontrakten med 
Kommissionen herefter først vil finde sted i 2009. 
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven og tillægsbevil-
lingsloven for 2008 på 14,2 mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 6,7 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. ovennævnte mindreforbrug af bevillingen på TB 
2008 fra Miljøstyrelsen på 5,5 mio. kr. Desuden skyldes mindreforbruget, at en ræk-
ke godkendte aktiviteter ikke blev igangsat som planlagt, og herudover har der i øv-
rigt være tale om en ændret udbetalingsafvikling vedrørende de i 2008 og tidligere år 
igangsatte forskningsprojekter m.v. Det samlede videreførte beløb ultimo 2008 på 
10,2 mio. kr. forventes anvendt i 2009 til nævnte aktiviteter. 
 
 Til dækning af de kommende udgifter ved forberedelse af et styrket internationalt 
økologisk forskningssamarbejde, "Core Organic II", er der i henhold til hjemlen i de 
særlige bevillingsbestemmelser på FL 2008 til hovedkontoen overført 926.400 kr. fra 
underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren, jf. bevillingsafreg-
ningens pkt. 17. 
 
25. Bidrag til NordForsk 

 
 På baggrund af de i 2008 foretagne udbetalinger på 0,4 mio. kr. vedrørende til-
sagnsgivningen i 2007 på 2,0 mio. kr. til gennemførelse af programmet "Nordic 
Centre of Excellence Programme in Food, Nutrition and Health Rescarch", udgør de  
udestående tilsagn pr. 31/12 2008 herefter 1.200.000 kr. 
 
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 12.500.000,00 
2. Regnskab    0,00 12.317.470,44 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 182.529,56 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    -182.529,56 -182.529,56 
6. Årets overskud    -182.529,56 0,00 
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Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    507.811,58  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    507.811,58  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    -182.529,56  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    325.282,02  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    325.282,02  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   1.800.000 14.300.000 

 
 På baggrund af de meddelte tilsagn i 2007 blev tilsagnsgivningen i henhold til det 
hidtidige FØJO III-forskningsprogram herefter tilendebragt i 2007. Der er herefter 
ikke afholdt udgifter på kontoen i 2008.  
 
 Det uudnyttede beløb primo 2008 på 0,5 mio. kr. er i 2008 reduceret med 0,2 mio. 
kr. omfattende det på FL 2008 budgetterede forbrug af videreført opsparing. Desu-
den er det videreførte beløb reguleret med 17.470 kr. omfattende en merindtægt ved-
rørende det på FL 2008 budgetterede pesticidafgiftsprovenu på 12,5 mio. kr. fra § 38. 
Skatter og afgifter. 
 
 Den herefter resterende videreførselssaldo ultimo 2008 på 325.282 kr. videreføres 
til efterfølgende finansår til finansiering af eventuelle nye initiativer under FØJO III-
formålet. 
 
    De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 91.574.278 kr. Det bemærkes herved, 
at der i overensstemmelse med Akt 159 af 12/6 2008 er gennemført en primokorrek-
tion af de udestående tilsagn i forbindelse med en forhøjelse af forskningsoverhead-
satsen fra og med 2008. 
 
40. VMP III, forskningsprogram 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    0,00 0,00 

2. Regnskab    0,00 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    0,00 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    0,00 0,00 
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Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    877.014,08  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    877.014,08  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    0,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    877.014,08  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    877.014,08  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   0 0 

 
 Efter tilsagnsgivningen til VMP III-programmet blev tilendebragt i 2007, er der 
ikke afholdt udgifter på kontoen i 2008. Det herefter fortsat uudnyttede videreførte 
beløb ultimo 2008 på 0,9 mio. kr. videreføres til efterfølgende finansår, hvor det er 
forudsat anvendt til informationsaktiviteter samt øvrige afrapporteringsformål m.v.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2008 udgør 37.998.543 kr. Det bemærkes herved, 
at der i overensstemmelse med Akt 159 af 12/6 2008 er gennemført en primokorrek-
tion af de udestående tilsagn i forbindelse med en forhøjelse af forskningsoverhead-
satsen fra og med 2008. 
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24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 31,4 0,0 31,4 29,5 1,9 
Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Fiskepleje, herunder udsætnin-      
      Ger        
      Udgift ……………………… 31,4 0,0 31,4 29,5 1,9 
      Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. Fiskepleje, herunder udsætninger 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    31.400.000,00 0,00 

2. Regnskab    29.466.736,99 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    1.933.263,01 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    1.933.263,01 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    3.127.894,89  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    3.127.894,89  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    1.933.263,01  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    5.061.157,90  
18. Disposition, overskud som bortfalder    108.576,93  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    5.169.734,83  

  
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter  
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   34.600.000  

 
 På kontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af stan-
dardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 132.188 kr. til § 24.21.01. Fødeva-
reErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS, 
dels et beløb på 3.334.529 kr. til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af Fiske-
ridirektoratets udgifter i 2008 til administration af fisketegnsordningerne. Når bort-
ses fra disse korrektioner udgør regnskabstallet for udgifterne i 2008 26.000.020 kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 27,9 
mio. kr. (på st.kt. 46), fremkommer der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindre-
forbruget skyldes bl.a., at der i 2008 er gennemført færre vandløbsrestaureringspro-
jekter end forventet samt gennemført færre marine aktiviteter end planlagt. 
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 Som konsekvens af de samlede merindtægter i 2008 under § 24.37.45. Fritidsfi-
skertegn og lystfiskertegn på 108.577 kr., er et tilsvarende beløb tilført fiskepleje-
kontoen, jf. hjemlen hertil i de særlige bevillingsbestemmelser på FL 2008 under § 
24.37 samt bevillingsafregningens pkt. 18. 
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24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 
Indtægter.......................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Det Internationale Havunder-      
     søgelsesråd og EUROFISH      
      Udgift ............................. 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 
      Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20.  Regionalt rådgivende råd      
      for Østersøen       
      Udgift ............................. 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 
      Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH 

 
Resultatopgørelse - indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    5.600.000,00 0,00 
2. Regnskab    5.645.866,42 45.866,42 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    -45.866,42 -45.866,42 
5. Omflytninger, bevillingstekniske    45.866,42 45.866,42 
6. Årets overskud    0,00 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    0,00  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    0,00  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    0,00  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    0,00  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    0,00  

 
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:    5.700.000 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 23.575 kr. til § 24.21.01. Fødevare-
Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når 
bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2008 5.622.292 kr.  
 
 I forhold til det forbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 5,6 mio. kr., 
fremkommer der et samlet merforbrug på 45.866 kr., inkl. ovennævnte forbrug til 
udvikling af tilskudssystemet BTAS. Dette merforbrug er er i henhold til de særlige 
bevillingsbestemmelser på finansloven under § 24.33 og ved anvendelse af standard-
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kontiene 43 og 33 dækket ved en overførelse af beløbet fra § 24.33.02. 20. Forskelli-
ge nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v.  
 
 Merforbruget på 45.866 kr. skyldes dels ovennævnte overførsel til FødevareEr-
hverv, dels at de faktiske udgifter i 2008 til husleje m.m. og medlemsbidragene til 
ICES og EUROFISH, blev lidt større end forudsat på FL 2008.  
 
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB)    300.000,00 0,00 

2. Regnskab    285.200,83 0,00 

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab =    14.799,17 0,00 

5. Omflytninger, bevillingstekniske    0,00 0,00 

6. Årets overskud    14.799,17 0,00 

       
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
Kroner     Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år    296.622,29  
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år    296.622,29  
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)    14.799,17  
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år    311.421,46  
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år    311.421,46  

       
Bevilling 2009:      
Kroner     Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing:   300.000 0 

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 44 og 33 overført et beløb på 1.263 kr. til § 24.21.01. FødevareEr-
hverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når 
bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2008 283.938 kr.  
 
 Det samlede akkumulerede overskud ultimo 2008 på 0,3 mio. kr. videreføres til 
dækning af eventuelle merudgifter i 2009. Som omtalt og forudsat i Akt 186 22/6 
2006 vil en eventuel uudnyttet andel af bevillingen ultimo 2009 blive tilbageført til § 
24.26.30.11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren. Heraf er allerede 
i henhold til FL 2009 indbudgetteret en overførsel til § 24.26.30.11. på 0,3 mio. kr. i 
2010.  
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24.42. EUs markedsordninger 

På FL 08 er den samlede ramme for alle EUs markedsordninger budgetteret til en 
nettoindtægt 3,2 mio. kr. Regnskabet 2008 viser modsat en nettoudgift på 1,3 mio. 
kr. svarende til samlet nettomerudgifter på 4,5 mio. kr. Denne nettoændring hidrører 
fra følgende forhold:  
 

• De samlede mindreindtægter under EUs markedsordninger som følge af diverse 
EU-underkendelser, udgjorde i 2008 i alt 4,1 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. under § 
24.42.12.65 og 2,7 mio. kr. under § 24.42.13.65, jf. nærmere forklaringerne til 
underkonto 65 under de to hovedkonti. 

• Med hensyn til kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-støtten fra Eu-
ro til Kr., blev der i 2008 under EU's markedsordninger registrerede netto-
mindreindtægter på samlet 1,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. under § 24.42.11.65 og 
0,8 mio. kr. under § 24.42.12.65. 

• De samlede nettomerindtægter i forbindelse med inddraget sikkerhedsstillelser i 
2008 udgør 0,9 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. under § 24.42.11.60 og -0,1 mio. kr. 
under § 24.42.13.60. 

• Desuden er der registreret mindreindtægter på samlet 0,6 mio. kr. vedrørende EU-
refusionen af lagerholdsudgifterne samt rentegodtgørelsen fra EU af den i inter-
ventionslagrene bundne kapital, jf. § 24.42.17. Dette modsvares at et nettomindre-
forbrug på 0,5 mio.kr. vedrørende lagerholdsudgifterne, således at de samlede 
nettomindreindtægter herefter udgør 0,1 mio. kr. 

• Herudover fremkommer en række øvrige mindre nettoændringer på samlet ca. 0,2 
mio. kr. 
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24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) 

 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 361,4 0,0 361,4 531,0 -169,6 
Indtægter.......................................... 364,4 0,0 364,4 534,7 -170,3 
10. Eksportstøtte, korn      
      Udgift ............................. 5,0 0,0 5,0 0,9 4,1 
      Indtægt …………………… 5,0 0,0 5,0 0,9 4,1 
13. Eksportstøtte, sukker      
      Udgift ............................. 201,3 0,0 201,3 325,3 -124,0 
      Indtægt …………………… 201,3 0,0 201,3 325,3 -124,0 
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter      
      Udgift ............................. 5,0 0,0 5,0 0,5 4,5 
      Indtægt …………………… 5,0 0,0 5,0 0,5 4,5 
33. Eksportstøtte, oksekød      
      Udgift ............................. 5,0 0,0 5,0 6,5 -1,5 
      Indtægt …………………… 5,0 0,0 5,0 6,5 -1,5 
36. Eksportstøtte, svinekød      
      Udgift ............................. 111,1 0,0 111,1 143,8 -32,7 
      Indtægt …………………… 111,1 0,0 111,1 143,8 -32,7 
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ      
      Udgift ............................. 8,0 0,0 8,0 9,3 -1,3 
      Indtægt …………………… 8,0 0,0 8,0 9,3 -1,3 
42. Eksportstøtte, sammensatte varer      
      Udgift ............................. 30,0 0,0 30,0 47,6 -17,6 
      Indtægt …………………… 30,0 0,0 30,0 47,6 -17,6 
48. Eksportstøtte, andet      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60. Inddraget sikkerhedsstillelse      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 3,0 0,0 3,0 4,0 -1,0 
65. Reguleringer, eksportstøtte      
      Udgift ............................. -4,0 0,0 -4,0 -2,9 -1,1 
      Indtægt …………………… -4,0 0,0 -4,0 -3,1 -0,9 

 
Bevilling 2009:     
Mio. kr.    Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 for hele hovedkontoen:  160,6 163,6 

 

 Verdensmarkedspriserne for landbrugsvarer er normalt lavere end markedsprisen i 
EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisfor-
skellene. På baggrund af det samlede tilskud i 2008 for hele hovedkontoen på 531,0 
mio. kr. fremkommer der et merforbrug på 169,6 mio. kr. set i forhold til det budget-
terede på FL 2008 på 361,4 mio. kr. De største afvigelser er nærmere omtalt nedenfor 
i relation til de enkelte foranstaltninger.  
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 Mindreforbruget på underkonto 10 vedrørende eksportstøtten til korn på 4,1 mio. 
kr. skyldes, at eksportstøtten på korn bortfaldt ved udgangen af 2007. Den eksporte-
rede mængde blev derved lavere end forudsat på FL 2008, idet den eksportstøtte, der 
blev udbetalt i 2008, hovedsageligt kun omfattede udestående sager fra tidligere år.  
 
 Merforbruget på underkonto 13 vedrørende eksportstøtten til sukker på 124,0 mio. 
kr. skyldes hovedsageligt højere eksportstøtte-satser på sukker end forventet på FL 
2008 inden EUs eksporttilskud til sukker bortfaldt pr. 1. oktober 2008. 
 
 Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. på underkonto 30 vedrørende eksportstøtten til 
mejeriprodukter, der bortfaldt i juni 2007, skyldes, at den forventede mængde og den 
forventede støttesats på udestående sager fra tidligere år, der var budgetteret på FL 
2008, blev mindre end forventet.  
 
 Merforbruget på underkonto 36 vedrørende eksportstøtten til svinekød på 32,7 
mio. kr. skyldes hovedsageligt, at de eksporterede mængder på uforarbejdet svinekød 
blev større end forudsat på FL 2008, idet eksportstøtten på uforarbejdet svinekød, der 
blev genindført i 2008, var gældende i en længere periode end forudsat på FL 2008. 
 
 Merforbruget på underkonto 42 vedrørende eksportstøtte på sammensatte varer på 
17,6 mio. kr. skyldes især, at eksportstøttesatsen på sukker, som er et af basisproduk-
terne i sammensatte varer, var højere end forventet på FL 2008. 
 
 Nettooverskuddet for hele hovedkontoen udgør 0,7 mio. kr. svarende til forskellen 
mellem den budgetterede nettoindtægt 3,0 mio. kr. og den faktisk nettoindtægt på 3,7 
mio. kr. Dette nettooverskud skyldes, at der er inddraget flere sikkerhedsstillelser 
end budgetteret, svarende til merindtægter på 1,0 mio. kr, jf. underkonto 60. Over-
skuddet på underkonto 60 modsvares dog delvist af et nettounderskud på underkonto 
65 på 0,2 mio. kr., der hovedsageligt skyldes mindreindtægter som følge af kursdiffe-
rencer ved vekslingen fra euro til kr. 
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24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 7.439,2 0,0 7.439,2 7.043,8 395,4 
Indtægter.......................................... 7.439,2 0,0 7.439,2 7.041,5 397,7 
10. Enkeltbetalinger      
      Udgift ............................. 7.036,0 0,0 7.036,0 6.657,0 379,0 
      Indtægt …………………… 7.036,0 0,0 7.036,0 6.657,0 379,0 
20. Tillægsstøtte      
      Udgift ............................. 74,2 0,0 74,2 71,2 3,0 
      Indtægt …………………… 74,2 0,0 74,2 71,2 3,0 
30. Proteinafgrøder      
      Udgift ............................. 9,2 0,0 9,2 2,6 6,6 
      Indtægt …………………… 9,2 0,0 9,2 2,6 6,6 
35. Energiafgrøder      
      Udgift ............................. 10,8 0,0 10,8 7,1 3,7 
      Indtægt …………………… 10,8 0,0 10,8 7,1 3,7 
40. Kartoffelstivelse      
      Udgift ............................. 80,6 0,0 80,6 81,6 -1,0 
      Indtægt …………………… 80,6 0,0 80,6 81,6 -1,0 
45. Handyrpræmier      
      Udgift ............................. 234,3 0,0 234,3 224,3 10,0 
      Indtægt …………………… 234,3 0,0 234,3 224,3 10,0 
50. Moderfårpræmier      
      Udgift ............................. 6,1 0,0 6,1 4,5 1,6 
      Indtægt …………………… 6,1 0,0 6,1 4,5 1,6 
65. Reguleringer, enkeltbetaling      
      Udgift ............................. -12,0 0,0 -12,0 -4,6 -7,4 
      Indtægt …………………… -12,0 0,0 -12,0 -6,9 -5,1 

 
Bevilling 2009:     
Mio. kr.    Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 for hele hovedkontoen:  7.469,1 7.469,1 

 
 Hovedkontoen indeholdt til og med finansåret 2007 alene enkeltbetalingsordnin-
gen og den tilhørende tillægsstøtte, jf. underkontiene 10 og 20. Fra 2008 indgår alle 
de direkte landbrugsstøtter under hovedkontoen. På baggrund af det samlede tilskud 
i 2008 for hele hovedkontoen på 7.043,8 mio. kr. fremkommer der et mindreforbrug 
på 395,4 mio. kr. set i forhold til det budgetterede på FL 2008 på 7.439,2 mio. kr. De 
største afvigelser er nærmere omtalt nedenfor i relation til de enkelte foranstaltnin-
ger.  
 
 Mindreforbruget på 379,0 mio. kr. under enkeltbetalingsordningen på underkonto 
10 skyldes, at der ved udgangen af finansåret 2008 var ca. 4.600 ansøgninger ud af 
en samlede ansøgningsmængde på 55.978, som ikke var færdigbehandlet, og derfor 
først kommer til udbetaling i 2009. Dette modsvares dog delvist af, at der ved ud-
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gangen af 2007 også forelå uafsluttede sager vedrørende ca. 2.800 ansøgninger, som 
først har fået behandlet deres sager og modtaget tilskud i løbet foråret 2008. Årsagen 
til de manglende afslutninger skyldes bl.a. fejlbehæftede sager, en række udestående 
kontrolsager m.v. 
 
 Med hensyn til tillægsstøtten på underkonto 20 skyldes mindreforbruget på 3,0 
mio. kr., at det gennemsnitlige beløb, som ansøgerne er berettiget til i tillægsstøtte 
har været lavere end forudsat. 
 
 Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. under ordningen med støtte til proteinafgrøder på 
underkonto 30 skyldes, at de arealer med proteinafgrøder, som ansøgerne har ansøgt 
om tilskud til, har været mindre end forventet, og desuden har der være tale om færre 
producenter, der har ansøgt om støtte til proteinafgrøder end forudsat. 
 
 Mindreforbruget på underkonto 45. Handyrpræmier på 10,0 mio. kr. skyldes, at 
der i 2008 blev udbetalt tilskud til ca. 15.000 færre handyr end forventet. 
 
 Endelige er der på underkonto 65. Reguleringer, produktionsstøtte bogført diverse 
reguleringer omfattende bl.a. tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregel-
mæssigheder, kursdifferencer vedrørende foranstaltningerne under de øvrige under-
konti under hovedkontoen m.m. Det lavere niveau for tilbagebetalinger m.v. på 7,4 
mio. kr. skyldes, at der i 2008 er modtaget færre tilbagebetalinger end budgetteret på 
FL 2008.  
 
 Afvigelsen mellem udgifts- og indtægtsregistreringerne på underkonto 65 omfat-
tende en yderligere negativ indtægt på 2,3 mio. kr. set i forhold til den negative ud-
gift på 4,6 mio. kr. vedrørende tilbagebetalte tilskud. Denne andel af den yderligere 
negative indtægt på 2,3 mio. kr. skyldes dels en række mindre underkendelser på 
samlet 1,4 mio. kr., dels kursdifferencer på 0,8 mio. kr. i forbindelse med vekslingen 
fra euro til kr. 
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24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden) 

 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 614,5 0,0 614,5 674,9 -60,4 
Indtægter.......................................... 614,6 0,0 614,6 672,2 -57,6 
10. Korn      
      Udgift ............................. 22,2 0,0 22,2 34,0 -11,8 
      Indtægt …………………… 22,2 0,0 22,2 34,0 -11,8 
16. Omstruktureringsafgift, sukker      
      Udgift ............................. 507,2 0,0 507,2 507,1 0,1 
      Indtægt …………………… 507,2 0,0 507,2 507,1 0,1 
19. Tørret foder      
      Udgift ............................. 24,6 0,0 24,6 25,6 -1,0 
      Indtægt …………………… 24,6 0,0 24,6 25,6 -1,0 
30. Mejeriprodukter      
      Udgift ............................. 18,5 0,0 18,5 21,6 -3,1 
      Indtægt …………………… 18,5 0,0 18,5 21,6 -3,1 
36. Svinekød      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 46,3 -46,3 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 46,3 -46,3 
48. Andre støtteordninger      
      Udgift ............................. 47,0 0,0 47,0 40,3 6,7 
      Indtægt …………………… 47,0 0,0 47,0 40,3 6,7 
60. Inddraget sikkerhedsstillelse      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
65. Reguleringer, produktionsstøtte      
      Udgift ............................. -5,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0 
      Indtægt …………………… -5,0 0,0 -5,0 -2,8 -2,2 

 
Bevilling 2009:     
Mio. kr.    Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 for hele hovedkontoen:  531,5 531,6 

 
 Produktions- og forbrugsstøtte ydes til produktion af visse landbrugsprodukter for 
at sikre fortsat forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i kon-
kurrence med importerede råvarer og industriprodukter. På baggrund af det samlede 
tilskud i 2008 for hele hovedkontoen på 674,9 mio. kr. fremkommer der et merfor-
brug på 60,4 mio. kr. set i forhold til det budgetterede på FL 2008 på 614,5 mio. kr.  
 
 Merforbruget på underkonto 10. Korn på 11,8 mio. kr. kan henføres til produkti-
onstilskuddet til kartoffelstivelse, hvor merforbruget skyldes forsinkede udbetalinger 
i 2007, som herefter først er blevet udbetalt i 2008. 
 
 Hovedparten af hovedkontoens merforbrug kan henføres til underkonto 36. Svine-
kød, hvor der i 2008 blev givet støtte for et beløb på 46,3 mio. kr. til privat oplagring 
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inden for svinesektoren. Merforbruget skyldes, at underkontoen vedrørende svinekød 
ikke var budgetteret på FL 2008. Årsagen til forbruget er, at støtten i en kortere peri-
ode blev genetableret som følge af, at priserne på svinekød var uforholdsmæssigt la-
ve, samt at der ultimo februar 2008 blev givet mulighed for at hver kontrakt kunne 
forlænges op til 3 måneder.  
 

 Mindreforbruget på 6,7 mio. kr. på underkonto 48. Andre støtteordninger skyldes, 
at den udbetalte støtte i 2008 til afsætningsfremmende foranstaltninger og til drifts-
fonde vedrørende frugt og grønt blev mindre end forudsat på FL 2008. 
 
 På underkonto 65. Reguleringer, produktionsstøtte er der i 2008 kun bogført tilba-
gebetalinger på 28 tkr. Herved fremkommer en afvigelse på 5,0 mio. kr. der skyldes, 
at der i 2008 er modtaget færre tilbagebetalinger m.m. end budgetteret på FL 2008.  
 
 Nettounderskuddet for hele hovedkontoen udgør 2,8 mio.kr. svarende til forskel-
len mellem den budgetterede nettoindtægt 0,1 mio. kr. og det faktisk nettomerforbrug 
på 2,7 mio. kr. Dette nettounderskud skyldes hovedsageligt 2 underkendelser. Den 
ene underkendelse udgør 0,3 mio. kr. og omfatter mangelfuld kontrol på kasein-
området i relation til underkonto 30. Mejeriprodukter. Den anden underkendelse ud-
gør 2,4 mio. kr. og omfatter overskridelse af betalingsfrist i relation til ordningen 
vedrørende driftsfonde (frugt og grønt) på underkonto 48. Andre støtteordninger. 
Herudover fremkommer en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. på underkonto 60 som føl-
ge af, at der ikke som forudsat er registreret nogen inddraget sikkerhedsstillelser i 
2008. 
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24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention 

(tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 
Indtægter.......................................... 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 
10. Nedskrivning ved køb, korn      
      Udgift ............................. 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 
      Indtægt …………………… 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 

 
Bevilling 2009:     
Mio. kr.    Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 for hele hovedkontoen:  0,2 0,2 

 
 For at undgå, at markedspriserne i EU falder væsentligt under de tilstræbte priser, 
fastsætter EU interventionspriser for visse landbrugsprodukter. På vegne af Kommis-
sionen foretager FødevareErhverv opkøb til og salg fra interventionslagrene, og der 
kan herefter forekomme tab og gevinster, samt op- og nedskrivninger af lagerværdi-
erne.  
 
 I 2008 blev der hverken opkøbt korn eller solgt korn, og da der således ikke blev 
foretaget opkøb af korn i 2008, er der heller ikke registreret nogen bevægelser på 
underkonto 10. Nedskrivning ved køb, korn. Herved fremkommer der en afvigelse på 
0,2 mio. kr. i forhold til den forudsatte nedskrivning på FL 2008.  
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24.42.17. Lagerudgifter og –indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) 

(Lovbunden) 

 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 
Indtægter.......................................... 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 
48. Refusion fra EUs Landbrugsfond      
      vedrørende interventionslagre,      
      lagerholdsudgifter      
      Indtægt …………………… 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 
49. Refusion fra EUs Landbrugsfond      
      for finansiering af interven-          
      tionslagre      
      Indtægt …………………… 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
50. Lagerholdsudgifter vedrørende      
      interventionslagre      
      Udgift ............................. 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 

 
Bevilling 2009:     
Mio. kr.    Udgifter Indtægter 
Bevilling 2009 for hele hovedkontoen:  0,5 0,6 

 
 På kontoen afholdes udgifter samt modtages EU-refusioner vedrørende lagerudgif-
ter i forbindelse med interventionslagre omfattende udgifter til korn- og fryselagre, 
hvor der opbevares henholdsvis korn og kød.  
 
 Da der hverken primo 2008 eller i løbet af 2008 har været oplagret interventions-
varer på de danske lagre, er der heller ikke afholdt udgifter til interventionslagrene 
vedrørende finansåret 2008. Imidlertid er der i 2008 på underkonto 50 afholdt en ud-
gift på 36.719 kr., der omfatter en ikke-afholdt lagerholdsudgift fra et tidligere fi-
nansår. Den tilhørende EU-refusion af udgiften er derimod modtaget i et tidligere år, 
hvorfor der ikke i 2008 er bogført nogen EU-indtægter på underkonto 48. 
 
 Mindreforbruget på 463.281 kr. vedrørende lagerholdsudgifterne på underkonto 
50 samt mindreindtægterne på samlet 600.000 kr. på underkontiene 48 og 49 vedrø-
rende EU-refusionen af lagerholdsudgifterne samt rentegodtgørelsen fra EU af den i 
interventionslagrene bundne kapital, skyldes således, at interventionslagrene hele 
året har været tomme. 
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BILAG  B  
 

til FødevareErhvervs årsrapport 20089 
 
 

Oversigt over bevillingskonti opdelt på hoved- og underkonti  
vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. 

 
 
 Under en række hovedkonti indgår en eller flere underkonti, som ikke admi-
nistreres af FødevareErhverv, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Bidra-
get til de regnskabsmæssige forklaringer for disse konti er medtaget i bilag A til 
FødevareErhvervs årsrapport 2008 efter aftale med Økonomistyrelsen. 

 
Hovedkonti - og underkonti: Administreres 

af: 

§ 24.2. Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold  

§ 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)  

§ 24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)  

 10. Landlegatet 
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen 
25. Tilskud til det danske kokkelandshold 

FERV 
FERV  
FERV  

 26. Tilskud til Den Økologiske Have 
35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer 
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse 

FERV 
FERV 

Dep./FERV 
 55. Reduktion af pesticidanvendelse og –tab FERV 

 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter 
81. Tilskud til skolemadsordninger 
82. Tilskud til netværksaktiviteter 

FERV  
FERV  
FERV 

§ 24.22. Vikarordninger i jordbruget   

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

 10. Vikarordninger i jordbruget FERV 

§ 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeri-

området  

 

§ 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)   

 10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne FERV 
 12. Innovation og udvikling i primært jordbrug 
15. Forbedring af forarbejdning og afsætning af jordbrugsprodukter 

FERV  
FERV 

 17. Kvalitetsforbedring af fødevarer FERV 
 
 

                                                           
9 FødevareErhvervs årsrapport 2008, bilag 6 og 12. 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres 

af: 
 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder FERV 
 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 
33)  

 
FERV 

 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger FERV 
 35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) FERV 
 36. Særlig VMP III-indsats 
37. Miljø- og naturprojekter 
40. Plantegenetiske ressourcer 

FERV 
FERV 
FERV 

 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud  
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne 
48. Aktiviteter for børn og unge 
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne 

FERV  
FERV  
FERV  
FERV 

 50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger FERV 
 55. Tilskud til jordfordelinger FERV 

§ 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v.  (Reservationsbev.)  

 10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk.            
1, nr. 1 

 
FERV 

 61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 
§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-,  jordbrugs- og 

fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

 

 10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren  FERV 

§ 24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.  

 20. Indløsning af garanti til land brug i forbindelse med miljø forbed-
rende investeringer, Økonomistyrelsen 

 
Økonomistyrelsen 

§ 24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget   

 10. Ophørsstøtte til jordbrugere FERV 

§ 24.24. Driftsstøtte i jordbruget   

§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)  (Lovbunden)  

 10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere FERV 
 20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere,  
       Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 
 55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 
 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud,  
       Økonomistyrelsen (tekstanm. 31) Økonomistyrelsen 

§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for fødevaresekto-

ren (Reservationsbev.) 

 

 10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler) FERV 
 16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler) FERV 
 18. Fonden for økologisk landbrug  FERV 
 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger  FERV 
 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget  FERV 
 65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter  FERV 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres 

af: 

§ 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren   

§ 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 36)  

 20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen  
       (tekstnanm. 36) Økonomistyrelsen 
 30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomi-   
      styrelsen 

 
Økonomistyrelsen 

 50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet FERV 
 60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet FERV 

§ 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering 

(tekstanm. 144) (Reservationsbev.) 

 

 11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren  FERV 
 17. Tilskud til industrifiskeriet  FERV 
 20. Ophørsordning FERV 
 60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere FERV 

§ 24.3. Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning  

§ 24.33. Forskning inden for fødevareområdet   

§ 24.33.02 Tilskud til fødevareforskning (Reservationsbev.)  

 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren FERV 
 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v. 
25. Bidrag til NordForsk 
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III 
40. VMP III, forskningsprogram 

FERV 
FERV 
FERV  
FERV 

§ 24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)  

§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)  

 10. Fiskepleje, herunder udsætninger FERV 

§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)  

 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH FERV 
 20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen FERV 

§ 24.4. Markedsordninger  

§ 24.42. EUs markedsordninger  

§ 24.24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)  

 10. Eksportstøtte, korn FERV 
 13. Eksportstøtte, sukker FERV 
 30. Eksportstøtte, mejeriprodukter FERV 
 33. Eksportstøtte, oksekød FERV 
 36. Eksportstøtte, svinekød FERV 

 39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ FERV 

 42. Eksportstøtte, sammensatte varer FERV 

 48. Eksportstøtte, andet FERV 

 60. Inddraget sikkerhedsstillelse FERV 

 65. Reguleringer, produktionsstøtte FERV 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres 

af: 

§ 24.24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)  

 10. Enkeltbetalinger FERV 
 20. Tillægsstøtte FERV 
 30. Proteinafgrøder FERV 

 35. Energiafgrøder FERV 

 40. Kartoffelstivelse FERV 

 45. Handyrpræmier FERV 

 50. Moderfårpræmier FERV 

 65. Reguleringer, enkeltbetaling FERV 

§ 24.24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)  

 10. Korn FERV 
 16. Omstruktureringsafgift, sukker FERV 
 19. Tørret foder FERV 
 30. Mejeriprodukter FERV 

 33. Oksekød FERV 

 36. Svinekød FERV 

 48. Andre støtteordninger FERV 

 54. Medansvarsafgift, mælk FERV 

 60. Inddraget sikkerhedsstillelse FERV 

 65. Reguleringer, produktionsstøtte FERV 

§ 24.24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved inter-

vention (tekstanm. 135) (Lovbunden) 

 

 10. Nedskrivning ved køb, korn FERV 
 11. Tab ved salg, korn FERV 
 65. Reguleringer, intervention 
75. Erstatninger og svind 

FERV  
FERV 

§ 24.24.42.17. Lagerudgifter og –indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 

135) (Lovbunden) 

 

 48. Refusion fra EUs Landbrugsfond vedrørende interventionslagre, 
      lagerudgifter 

 
FERV 

 49. Refusion fra EUs Landbrugsfond for finansiering af interven-     
      tionslagre 

  
FERV 

 50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre FERV 
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BILAG  C  
 

til FødevareErhvervs            
årsrapport 200810 

 
 

Oversigt over transaktioner i henhold til  
bevillingsafregningen for 2008. 

 
 
 Som supplement til de regnskabsmæssige forklaringer er der i nærværende bilag C 
en oversigt over transaktionerne i henhold til bevillingsafregningen for 2008, hvoraf 
fremgår de foretagne indrapporteringer til bevillingsafregningens-skemaets pkt. 5, 17 
og 18. Oversigten omfatter samtlige de af FødevareErhverv administrerede bevil-
lingskonti inden for både anlæg og tilskud, hvor der forekommer transaktioner. 

 

                                                           
10 FødevareErhvervs årsrapport 2007, bilag 6 og 12. 
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