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BILAG  A  

til Direktoratet for FødevareErhvervs  
årsrapport 20071

 
Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende 

de af direktoratet administrerede tilskud. 
 
 
 I nærværende bilag A til direktoratets årsrapport 2007 er optaget de regnskabs-
mæssige forklaringer til de af direktoratet administrerede tilskudskonti2.Dette inde-
holder bl.a. afvigelsesforklaringer mellem budget og regnskab i 2007, oplysninger om 
regnskabsmæssige korrektioner og reguleringer, bevillingsafregningen på underkon-
toniveau, 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 2006 

og tidligere år til 2007, der har medført et merforbrug i 2007, og hvor årsagen til 
merforbruget er afledt af de tilsvarende mindreforbrug i 2006 og tidligere år.  

• Forskydninger mellem det budgetterede og det faktiske tilskudsforbrug fra 2007 
til 2008, der har medført et mindreforbrug i 2007, og tilsvarende forventes at med-
føre et merforbrug i 2008.  

• 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. 

                                                           
1 Direktoratet for FødevareErhvervs Årsrapport 2007, bilag 6 og 12. 
2 Under de regnskabsmæssige forklaringer til nogle af hovedkontiene indgår tillige en eller flere underkonti, 
som ikke administreres af direktoratet, men i stedet administreres af enten Fødevareministeriets departe-
ment eller Økonomistyrelsen. Der henvises nærmere til vedlagte bilag B. 
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 Med hensyn til det på finansloven for 2007 budgetterede forbrug af videreført 
overskud er dette budgetteret på baggrund af det akkumulerede overskud primo 2006. 
Ved det faktiske forbrug i 2007 er eventuelle merforbrug imidlertid dækket af det ak-
kumulerede overskud primo 2007. 
 
 Som supplement til de regnskabsmæssige forklaringer henvises til vedlagte bilag 
C, der omfatter en oversigt over transaktionerne i henhold til bevillingsafregningen 
for 2007, hvoraf fremgår de foretagne indrapporteringer til bevillingsafregningsske-
maets pkt. 5, 12, 16, 17 og 18.  
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24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.     F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 16,1 20,8 36,9 37,8 -0,9 
Indtægter.......................................... 20,6 4,9 25,5 20,8 4,7 
10. Landlegatet       
      Udgift ..........................… 2,4 0,0 2,4 2,6 -0,2 
      Indtægt .......................... 2,4 0,0 2,4 2,6 -0,2 
20. Projektstøtte til udvikling af                
      biavlen       
      Udgift ..........................… 2,6 0,0 2,6 2,4 0,2 
      Indtægt .......................... 1,3 0,0 1,3 1,2 0,1 
25. Tilskud til kokkelandsholdet      
      Udgift ..........................… 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26.  Tilskud til Den Økologiske Have      
      Udgift ..........................… 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45. Særlig indsats til begrænsning      
      af pesticidanvendelse      
      Udgift ..........................… 4,1 0,0 4,1 4,0 0,1 
      Indtægt .......................... 13,8 0,0 13,8 13,8 0,0 
47. Reserve til miljøfremmende      
      formål       
      Udgift ..........................… 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 
      Indtægt .......................... 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 
55. Reduktion af pesticidanven-      
      delse og –tab      
      Udgift ..........................… 3,7 0,0 3,7 4,1 -0,4 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
70. Støtteforanstaltninger i      
      fjerkræsektoren       
      Udgift ..........................… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt .......................... 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 
80. Tilskud til skolefrugt      
      Udgift ..........................… 0,0 0,0 0,0 7,1 -7,1 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81. Tilskud til skolemadsordninger      
      Udgift ..........................… 0,0 15,0 15,0 8,4 6,6 
      Indtægt .......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
82. Tilskud til netværksaktiviteter      
      Udgift ..........................… 0,0 5,3 5,3 5,2 0,1 
      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) 2.400.000,00 2.400.000,00
2. Regnskab 2.604.946,50 2.604.946,50
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -204.946,50 -204.946,50
5. Omflytninger, bevillingstekniske 204.946,50 -204.946,50
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 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 2.500.000 2.500.000

  
 I henhold til Akt 135 21/6 07 er det tiltrådt, at legatuddelingen i 2007 samlet vil 
medføre en udgift på 2.567.133 kr. Hertil kommer udgifter til annoncering om legat-
uddelingen for det kommende år på 37.814 kr. De samlede udgifter på 2.604.947 kr. 
modsvares af tilsvarende indtægter i form af overførsler fra landlegatets bankbog.  
 
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 2.600.000,00 1.300.000,00
2. Regnskab 2.434.000,00 1.216.945,18
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 166.000,00 83.054,82
5. Omflytninger, bevillingstekniske -83.054,82 83.054,82
6. Årets overskud 82.945,18 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) 82.945,18 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 82.945,18 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 82.945,18 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 7.800.000 3.900.000
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 På underkontoen er der inden d. 15. oktober 2007 meddelt tilsagn og udbetalt til-
skud til udvikling af biavlen på i alt 2.434.000 kr., samt modtaget 1.217.000 kr. som 
EUs medfinansiering på 50 pct. Tilskuddet i 2007 vedrører det sidste år i det af EU-
Kommissionen godkendte 3-årige danske honningprogram dækkende perioden 1. 
september 2004 til 31. august 2007.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 2,6 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 166.000 kr., mens mindreindtægten i for-
hold til FL-bevillingen på 1,3 mio. kr. udgør 83.055 kr. Nettomindreforbruget udgør 
på denne baggrund 82.945 kr., der fremkommer som konsekvens af, at de på FL op-
tagne bevillinger er afrundet opad til mio. kr. med én decimal.  
  
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 0 kr. 
 
25. Tilskud til kokkelandsholdet 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 200.000,00 0,00
2. Regnskab 171.349,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 28.651,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 28.651,00 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 50.000,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 50.000,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 28.651,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 78.651,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 78.651,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 300.000 0
 
 Udgiften til kokkelandsholdets forberedelse og deltagelse i en international konku-
rence i 2007 har været mindre end forudsat på budgetteringstidspunktet. Den uudnyt-
tede andel af bevillingen på 28.651 kr. sammen med det uudnyttede beløb fra 2006 på 
50.000 kr. videreføres til 2008 til finansiering af eventuelle merudgifter i forbindelse 
kokkelandsholdels deltagelse i OL for kokkelandsland i 2008.  
 
 

 5



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

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 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 500.000 0
 
 I henhold til Akt 114 03/05 07 blev der i 2007 ydet et driftstilskud på 0,5 mio. kr. 
til Den Økologiske Have i Odder, svarende til den på TB 07 optagne bevilling. Til-
skuddet blev ydet til havens almennyttige aktiviteter efter EUs de minimis regler, 
hvorefter der over en treårig periode kan ydes et tilskud på op til 200.000 EURO. Til-
skuddet videreføres også i 2008 og 2009 med et tilsvarende årligt driftstilskud på 0,5 
mio. kr. 
 
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 4.100.000,00 13.800.000,00
2. Regnskab 4.040.435,00 13.822.544,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 59.565,00 -22.544,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 22.544,00 -22.544,00
6. Årets overskud 82.109,00 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) 82.109,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 82.109,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 82.109,00 
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Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 3.800.000 12.800.000
 
 På baggrund af den faktiske beregnede fordeling af afgiftsprovenuet set i forhold 
til de på finansloven budgetterede afrundede beløb i mio. kr. med én decimal, frem-
kommer der et samlet nettomindreforbrug på 82.109 kr. Det uudnyttede beløb vide-
reføres til efterfølgende år til dækning af et eventuelt merforbrug som følge af af-
rundingsdifference i forhold til de afrundede bevillinger i mio. kr.  på finansloven.  
 
47. Reserve til miljøfremmende formål  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 3.100.000,00 3.100.000,00
2. Regnskab 3.113.967,00 3.113.967,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -13.967,00 -13.967,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 13.967,00 -13.967,00
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 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0
 
 På baggrund af den faktiske beregnede fordeling af afgiftsprovenuet set i forhold 
til de på finansloven budgetterede afrundede beløb i mio. kr. med én decimal, frem-
kommer der en merindtægt på 13.967 kr., der er udmøntet med et tilsvarende mer-
forbrug. Nettomerforbruget udgør på denne baggrund 0 kr.  
 
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 3.700.000,00 0,00
2. Regnskab 4.129.234,46 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -429.234,46 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -429.234,46 0,00

  

 7



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 744.957,06 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 744.957,06 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -429.234,46 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 315.722,60 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 315.722,60 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 3.400.000 0
 
 Merforbruget skyldes, at en del af udbetalingerne vedrørende projekterne i 2006 i 
henhold til Pesticidplanen, først er afregnet i 2007 sammen med de øvrige 
2007-projekter. Merforbruget på 429.234 kr. dækkes inden for de uudnyttede videre-
førte beløb fra tidligere år.  
 
70. Støtteforanstaltninger i fjerkræsektoren 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 4.900.000,00
2. Regnskab 0,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 0,00 4.900.000,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -4.900.000,00 4.900.000,00
6. Årets overskud -4.900.000,00 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 4.860.098,51 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 4.860.098,51 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -4.900.000,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år -39.901,49 
18. Disposition, overskud som bortfalder 39.901,49 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0
 
 Det videreførte beløb primo 2007 på 4,9 mio. kr. er i henhold til Akt 29 25/10 07 
anvendt til delvis finansiering af nettomerudgifter i 2007 under økologiordningen, jf. 
§ 24.23.03.45. 
 
 Som konsekvens af den overførte bevilling på 4,9 mio. kr. på TB 07 er afrundet 
til mio. kr. med én decimal, fremkommer der et merforbrug på 39.901 kr. i forhold 
den faktiske videreførselsssaldo primo 2007 på 4.860.099 kr., jf. bevillingsafregnin-
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gens pkt. 15. Beløbet på 39.901 kr. er herefter i henhold til bevillingsafregningens 
pkt. 18 udlignet ved et tilsvarende negativt bortfald i sammenhæng med et mindre-
forbrug i 2007 under § 24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget. 
 
80. Tilskud til skolefrugt 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab 7.128.403,15 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -7.128.403,15 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -7.128.403,15 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 7.500.000,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 7.500.000,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -7.128.403,15 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 371.596,85 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 371.596,85 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0
 
 I henhold til Akt 20 9/11 06 blev det tiltrådt, at der inden for en tilskudsramme på 
7,5 mio. kr. kunne ydes tilskud til at medfinansiere foranstaltninger i forbindelse med 
et landsdækkende pilotprojekt for udbredelse af forældrebetalte, klassebaserede 
frugtordninger i danske skoler for at øge forbruget af frugt blandt børn, jf. tillige Akt 
70 25/01 2007. Som forudsat i aktstykket blev hele beløbet på 7,5 mio. kr. videreført 
til 2007, da udbetalingerne først skulle forfalde, når introduktionsperioden med sko-
lernes indkøb og uddeling af frugt havde fundet sted efter skoleopstarten efter som-
merferien i 2007.  
 
 Da det faktiske tilskud i 2007 udgjorde 7,1 mio. kr., fremkommer der herefter et 
uudnyttet beløb på 0,4 mio. kr., set i forhold til det videreførte beløb primo 2007 på 
7,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses på baggrund af, at udgifterne hos nogle af til-
skudsmodtagerne blev mindre end forudsat.  
 
 Det uudnyttede beløb på 371.596 kr. videreføres til 2008. 0,3 mio. kr. er ved Akt 
116 9/4 08 anvendt til en fortsættelse af det landsdækkende pilotprojekt ”Frugtkvar-
ter” i danske skoler, samt medfinansiering af kampagneaktiviteter m.v.  
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81. Tilskud til skolemadsordninger 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 15.000.000,00 0,00
2. Regnskab 8.426.560,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 6.573.440,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 6.573.440,00 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) 6.573.440,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 6.573.440,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 6.573.440,00 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0

 
 I henhold til Akt 177 21/6 07 er det tiltrådt, at der inden for en samlet ramme på 
28,0 mio. kr. kan ydes tilskud til et landsdækkende skolemadsforsøg og til netværks-
aktiviteter for at sætte fokus på og sikre erfaringsopsamling om kvalitetsfødevarer. 
Tilskuddet på denne i 2007 nyoprettede underkonto 81 ydes til den andel af de sam-
lede initiativer, der omfatter forsøg for frivillige, forældrebetalte skolemadsordninger 
og ydes inden for det på TB 07 optagne beløb på 15,0 mio. kr. 
 
 De faktiske tilsagn i 2007 til disse skolemadsordninger blev imidlertid kun på 8,4 
mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der 
er modtaget færre ansøgninger end forventet, og at en del af ansøgningerne ikke op-
fyldte ansøgningsbetingelserne og dermed fik afslag.  
 
 Det uforbrugte beløb på 6,6 mio. kr. videreføres til 2008, hvor 6,5 mio. kr. ved Akt 
116 9/4 08 er anvendt til en fortsættelse af det landsdækkende pilotprojekt ”Frugt-
kvarter” i danske skoler, samt medfinansiering af kampagneaktiviteter m.v. på under-
konto 80.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 8.426.560 kr. 
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82. Tilskud til netværksaktiviteter  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 5.300.000,00 0,00
2. Regnskab 5.228.455,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 71.545,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 71.545,00 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) 71.545,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 71.545,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 71.545,00 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0

 
 I henhold til Akt 177 21/6 07 er det tiltrådt, at der inden for en samlet ramme på 
28,0 mio. kr. kan ydes tilskud til et landsdækkende skolemadsforsøg og til netværks-
aktiviteter for at sætte fokus på og sikre erfaringsopsamling om kvalitetsfødevarer. 
Tilskuddet på denne i 2007 nyoprettede underkonto 82 ydes til den andel af de sam-
lede initiativer, der omfatter netværksaktiviteter m.v. vedrørende lokale og regionale 
fødevarer og ydes inden for det på TB 07 optagne beløb på 5,3 mio. kr. 
 
 De faktiske tilsagn i 2007 til disse netværksaktiviteter udgjorde 5,2 mio. kr. sva-
rende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det uforbrugte beløb på 0,1 mio. kr. videre-
føres til efterfølgende år til gennemførelse af en eventuel tilsvarende ordning inden 
for ernæringsområdet.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 5.049.255 kr. 
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24.22.15.  Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 34,0 0,0 34,0 21,6 12,4 
Indtægter.......................................... 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 
10. Vikarordninger i jordbruget      
      Udgift ............................. 34,0 0,0 34,0 21,6 12,4 
      Indtægt ......................... 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 
 
10. Vikarordninger i jordbruget  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 34.000.000,00 1.000.000,00
2. Regnskab 21.615.436,46 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 12.384.563,54 1.000.000,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -1.000.000,00 1.000.000,00
6. Årets overskud 11.384.563,54 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 8.511.171,11 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 8.511.171,11 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 11.384.563,54 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 19.895.734,65 
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år 19.895.734,65 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 18.300.000 0

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 93.037 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling 
af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra denne korrektioner udgør regnskabs-
tallet i 2007 21.522.400 kr.  
 
 Mindreforbruget på 12,4 mio. kr. skyldes, at efterspørgslen efter vikarhjælp i 2007 
har været mindre end forventet. Forbruget af tilskudsberettiget afløsning ved både 
sygdom og efteruddannelse blev på 196.000 timer i 2007, mens bevillingen på 34,0 
mio. kr. ved den fastsatte timesats på 100 kr. gav mulighed for et forbrug på 318.000 
timer. 
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24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) 
 
 I henhold til Akt 101 12/04 07 gav Finansudvalget tilslutning til, at støtteordnin-
gerne under det nye landdistriktsprogram 2007-2013 kunne igangsættes i 2007 uden 
at afvente EU-Kommissionens godkendelse og hermed EU-medfinansieringen af 
programmet. På den baggrund blev der i 2007 igangsat og givet tilsagn om tilskud til 
ansøgere under en række tilskudsordninger under § 24.23.03., dog således at ordnin-
gerne i relation til underkontiene 10, 17, 37 og 40 ikke blev igangsat inden udgangen 
af 2007, og derfor først igangsættes i 2008. EU-Kommissionen godkendte det nye 
landdistriktsprogram primo 2008, og på den baggrund er Finansudvalget orienteret 
om konsekvenserne, som oplyst i aktstykket.  
 
 
Oversigt:        
Mio. kr.     F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 536,4 99,1 635,5 360,2 275,3 
Indtægter.......................................... 316,2 71,8 388,0 212,9 175,1 
10. Kompetenceudvikling i       
      landdistrikterne      
      Udgift ............................. 3,0 0,0 3,0 -5,9 8,9 
      Indtægt …………………… 1,5 0,0 1,5 -2,9 4,4 
12. Innovation og udvikling i primært     
      Jordbrug       
      Udgift ............................. 50,0 5,0 55,0 41,4 13,6 
      Indtægt …………………… 25,0 0,0 25,0 36,2 -11,2 
15. Innovation og udvikling i forar-      
      bejdningssektoren      
      Udgift ............................. 60,0 0,0 60,0 -2,2 62,2 
      Indtægt …………………… 30,0 0,0 30,0 -1,4 31,4 
17. kvalitetsforbedring af fødevarer      
      Udgift ............................. 29,0 -1,0 28,0 0,3 27,7 
      Indtægt …………………… 14,5 -0,5 14,0 0,0 14,0 
20. Tilskud til jordbrugere i      
      ugunstigt stillede områder      
      Udgift ............................. 10,0 0,0 10,0 10,1 -0,1 
      Indtægt …………………… 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 
25. Fremme af tilpasningen og ud-      
      viklingen af landdistrikterne      
      (artikel 33)        
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -15,7 15,7 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 -10,7 10,7 
30. Miljøvenlige jordbrugsforan-      
      Staltninger       
      Udgift ............................. 90,0 0,0 90,0 78,0 12,0 
      Indtægt …………………… 49,5 0,0 49,5 44,6 4,9 
35. Vådområder (Miljøvenlige      
      jordbrugsforanstaltninger)      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 1,5 -1,5 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Fortsat oversigt:        
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig.   
36. Særlig VMP III-indsats      
      Udgift ............................. 45,0 0,0 45,0 9,9 35,1 
      Indtægt …………………… 38,9 0,0 38,9 5,2 33,7 
37. Miljø- og naturprojekter      
      Udgift ............................. 11,0 0,0 11,0 0,1 10,9 
      Indtægt …………………… 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 
40. Plantegenetiske ressourcer      
      Udgift ............................. 2,0 0,0 2,0 -1,6 3,6 
      Indtægt …………………… 1,1 0,0 1,1 -0,8 1,9 
41. Udviklings- og demonstrations-      
      projekter i jordbrugsbedrifter      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45. Økologitilskud, herunder       
      miljøbetinget tilskud       
      Udgift ............................. 111,0 95,1 206,1 183,8 22,3 
      Indtægt …………………… 81,0 72,3 153,3 105,0 48,3 
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne     
      Udgift ............................. 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 
      Indtægt …………………… 2,5 0,0 2,5 3,5 -1,0 
48. Aktiviteter for børn og unge      
      Udgift ............................. 10,0 0,0 10,0 9,8 0,2 
      Indtægt …………………… 5,0 0,0 5,0 4,9 0,1 
49. Arbejdspladser og attraktive       
     levevilkår i landdistrikterne      
      Udgift ............................. 95,0 0,0 95,0 31,5 63,5 
      Indtægt …………………… 47,5 0,0 47,5 16,2 31,3 
50. Lægivende og biotopforbed-      
      rende plantninger      
      Udgift ............................. 15,4 0,0 15,4 14,1 1,3 
      Indtægt …………………… 8,2 0,0 8,2 7,7 0,5 
55. Tilskud til jordfordelinger      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 3.000.000,00 1.500.000,00
2. Regnskab -5.850.372,23 -2.941.537,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 8.850.372,23 4.441.537,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -4.441.537,00 4.441.537,00
6. Årets overskud 4.408.835,23 0,00
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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) 4.408.835,23   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 4.408.835,23   
17.Omflytning mellem underkonti -2.941.537,26   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 1.467.297,97   

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 3.000.000 1.500.000
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 32.702 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
-5.883.074 kr. Dette regnskabstal omfatter alene annullerede tilsagn vedrørende 
tidligere års meddelte tilsagn.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 3,0 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., der dels skyldes at ordningen 
ikke blev igangsat i 2007, dels de annullerede tilsagn. Årsagen til at den nye ordning 
ikke blev igangsat i 2007 er, at den endelige udformning af ordningen blev forsinket 
som følge af fortsatte overvejelser omkring muligheder for fokusering af indsatsen.
  
 Efter regulering af nettomindreforbruget, fremkommer der et herefter akkumuleret 
mindreforbrug til videreførsel ved udgangen af 2007 på 4.408.835 kr., jf. bevillings-
afregningens pkt. 15. Heraf er der i henhold til hjemlen på finansloven overført den 
andel af de uudnyttede bevillinger, der stammer fra de annullerede tilsagn på 
2.941.537 kr. til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, jf. 
bevillingsafregningens pkt. 17. Det resterende beløb på 1.467.298 kr., (svarende til 
årets nettobevilling på 1,5 mio. kr. med fradrag af ovennævnte udgift til teknisk bi-
stand på 32.702 kr.), videreføres til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik 
på tilsagnsgivning inden for summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overensstem-
melse med finanslovsaften 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 394.459 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 197.229 kr. 
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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 41.381.218,13 36.178.617,21
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 13.618.781,87 -11.178.617,21
5. Omflytninger, bevillingstekniske 11.178.617,21 -11.178.617,21
6. Årets overskud 24.797.399,08 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) 24.797.399,08 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 24.797.399,08 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 24.797.399,08 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 50.000.000 25.000.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 545.028 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
40.836.190 kr., svarende til årets tilsagnsgivning.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 
50,0 mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Dette mindre-
forbrug skyldes, at det efter afslutningen af ansøgningsrunden for 2007 pr. 31. 
oktober viste sig, at der var indkommet væsentlig flere ansøgninger en forudsat, 
hvorfor en større del af sagsbehandlingen samt den endelige prioritering af an-
søgningerne først færdiggøres i starten af 2008 med tilsagnsgivning i løbet af 
foråret 2008. Ansøgningerne vil blive prioriteret inden for de i 2008 til rådighed 
værende bevillingsrammer, inkl. de uudnyttede og videreførte bevillinger fra 
2007. Tilsagnsgivningen i 2007 blev primært meddelt til projekter, hvor der ind-
gik anden offentlig finansiering (fondsfinansiering).  
 
 På TB 07 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 klima-
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venlige teknologier. Beløbet indgår i det videreførte beløb med henblik på an-
vendelse af beløbet i 2008 til det angivne formål.  
 
 Med hensyn til EU-medfinansieringen i 2007 på 36,2 mio. kr. fremkommer 
der en merindtægt 11,2 mio. kr. set i forhold til den forudsatte indtægt på finans-
loven for 2007 på 25,0 mio. kr. Merindtægten skyldes som nævnt ovenfor, at en 
større del af årets tilsagnsgivning omfatter tilsagn, hvor den nationale medfinan-
siering er blevet tilvejebragt via andre offentlige midler. 
  
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 40.836.190 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 36.178.617 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 -2.224.852,00 -1.439.442,85
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 62.224.852,00 31.439.442,85
5. Omflytninger, bevillingstekniske -31.439.442,85 31.439.442,85
6. Årets overskud 30.785.409,15 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) 30.785.409,15 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 30.785.409,15 
17. Omflytning mellem underkonti -1.703.852,82 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 29.081.556,33 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 60.000.000 30.000.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-se af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 654.034 kr. til § 24.21.01. Direktora-
tet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bistand. Når bort-
ses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 -2.878.886 kr. Dette omfatter 
dels årets tilsagnsgivning på 0,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidlige-
re års meddelte tilsagn på 3,4 mio. kr. 
  
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 60,0 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 59,5 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn.  

 17



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

 
 Mindreforbruget skyldes, at det efter afslutningen af ansøgningsrunden for 
2007 pr. 31. oktober viste sig, at der var indkommet væsentlig flere ansøgninger 
en forudsat, hvorfor hovedparten af sagsbehandlingen samt den endelige priori-
tering af ansøgningerne først færdiggøres i starten af 2008 med tilsagnsgivning i 
løbet af foråret 2008. Ansøgningerne vil blive prioriteret inden for de i 2008 til 
rådighed værende bevillingsrammer, inkl. de uudnyttede bevillinger fra 2007. 
 
 Efter regulering af nettomindreforbruget, fremkommer der et herefter akkumuleret 
mindreforbrug til videreførsel ved udgangen af 2007 på 30.785.409 kr., jf. bevillings-
afregningens pkt. 15. Heraf er der i henhold til hjemlen på finansloven dels overført 
et beløb 97.698 til underkonto 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder 
til dækning af et merforbrug under denne ordning i 2007, dels overført et beløb på 
1.606.155 kr. til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud. Det 
samlede overførte 1.703.853 kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 17, omfatter den an-
del af de uudnyttede bevillinger, der stammer fra de annullerede tilsagn i 2007. Det 
resterende beløb på 29.081.556 kr., (svarende til årets nettobevilling på 30,0 mio. 
kr.med fradrag af den nye nettotilsagnsgivning i 2007 på 0,2 mio. kr. samt ovennævn-
te udgift til teknisk bistand på 0,7 mio. kr.), videreføres til den forudsatte tilsagnsgiv-
ning i 2008.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 88.706.965 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 44.353.483 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 305.215,65 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 27.694.784,35 14.000.000,00
4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet  
    4.1. Ikke-fradragsberettiget købsmoms - -
5. Omflytninger, bevillingstekniske -14.000.000,00 14.000.000,00
6. Årets overskud 13.694.784,35 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) 13.694.784,35 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 13.694.784,35 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 13.694.784,35 

 
 

 

 18



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 28.000.000 14.000.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 305.216 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
0 kr.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 29,0 
mio. kr. med fradrag af TB-reguleringen på -1,0 mio. kr., dvs. 28,0 mio. kr., frem-
kommer der et tilsvarende mindreforbrug.  Mindreforbruget skyldes, at ordningen i 
henhold til det nye landdistriktsprogram ikke blev igangsat i 2007. Dette skyldes pri-
mært, at direktoratet frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen om 
udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. 
 
 Det uudnyttede beløb videreføres til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med 
henblik på tilsagnsgivning inden for summen af 2007- og 2008-bevillingerne i over-
ensstemmelse med finanslovsaften 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 0 kr.  
 
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 10.000.000,00 5.500.000,00
2. Regnskab 10.111.308,94 5.513.611,40
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -111.308,94 -13.611,40
5. Omflytninger, bevillingstekniske 13.611,40 -13.611,40
6. Årets overskud -97.697,54 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) -97.697,54   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år -97.697,54   
17. Omflytning mellem underkonti 97.697,54   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. Indeværende år 0,00   

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 12.800.000 7.000.000
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 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 98.972 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
10.012.337 kr.  
  
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 10,0 
mio. kr., fremkommer der et beskedent merforbrug på under 0,1 mio. kr. Dette beløb 
indeholder to modsatrettede forhold, både et merforbrug og et mindreforbrug. Et mer-
forbrug på 1,8 mio. kr. skyldes, at tilskudssatsen med virkning for tilskudsudbetalin-
gen i 2007 blev forhøjet fra 400 kr. pr. ha til 475 kr. pr. ha. Dette merforbrug mod-
svares af et tilsvarende mindreforbrug som følge af, at en række sager fra 2007-
ansøgningsrunden først vil blive udbetalt i 2008. Udbetaling af tilskud efter ordnin-
gen sker sammen med udbetaling under enkeltbetalingsordningen, og sagerne har af-
ventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesager m.m. 
 
 Underkontoens samlede nettomerforbrug inkl. ovennævnte udgift til teknisk bi-
stand udgør 97.698 kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Dette beløb er i henhold til 
hjemlen på finansloven dækket via en overførsel af beløbet fra de uudnyttede bevil-
linger på underkonto 15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren, jf. bevil-
lingsafregningens pkt. 17. 
 
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 -15.680.638,59 -10.684.772,24
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 15.680.638,59 10.684.772,24
5. Omflytninger, bevillingstekniske -10.684.772,24 10.684.772,24
6. Årets overskud 4.995.866,35 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) 4.995.866,35 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 4.995.866,35 
17. Omflytning mellem underkonti -4.995.866,35 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0
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 Regnskabstallet for udgifterne i 2007 på -15,7 mio. kr. omfatter dels annullerede 
tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på -17,4 mio. kr., dels tilsagnsgiv-
ning på 1,7 mio. kr. omfattende en enkelt uafsluttet sag fra 2006 i henhold til det tid-
ligere landdistriktsprogram, hvor der ikke inden udgangen af 2006 var blevet meddelt 
tilsagn.  
 
 Efter regulering af nettomindreforbruget, fremkommer der et akkumuleret mindre-
forbrug på 4.995.866 kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Dette mindreforbrug er 
der i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Økologitilskud, 
herunder miljøbetinget tilskud, jf. bevillingsafregningens pkt. 17.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 74.748.947 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 61.325.991 kr. 
 
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 90.000.000,00 49.500.000,00
2. Regnskab 78.029.706,69 44.554.546,97
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 11.970.293,31 4.945.453,03
5. Omflytninger, bevillingstekniske -4.945.453,03 4.945.453,03
6. Årets overskud 7.024.840,28 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 32.000.000,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 32.000.000,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 7.024.840,28 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 39.024.840,28 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 39.024.840,28 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 90.000.000 49.500.000
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 890.750 kr. til § 24.21.01. Direktora-
tet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bistand. Når bort-
ses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 77.138.957 kr. Dette omfatter 
dels årets tilsagnsgivning på 197,0 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidli-
gere års meddelte tilsagn på 119,9 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 90,0 
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 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 117,0 mio. kr. set i forhold til årets 
tilsagnsgivning, ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Årsagen til dette merfor-
brug er hovedsagelig af teknisk bogføringsmæssig karakter3.  
 
 Ved udgangen af 2007 var 96.800 ha omfattet af tilsagn under ordningen ekskl. 
kvælstofkontrakter, der særskilt udgør 46.000 ha. De 96.800 ha er en beskeden ned-
gang på ca. 3.000 ha. i forhold til 2006.  
   
 Samlet for underkontoen fremkommer der et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. 
Efter regulering for mindreindtægten udgør nettomindreforbruget 7,0 mio. kr., 
jf. bevillingsafregningens pkt. 14. Dette beløb videreføres til 2008 til fortsat til-
sagnsgivning under det nye landdistriktsprogram.  
 
 Det videreførte beløb primo 2007 på 32,0 mio. kr. er særskilt reserveret til 
dækning af en mulig underkendelse vedrørende den modtagne EU-refusion un-
der det hidtidige landdistriktsprogram. Da det endnu ikke er endelig afgjort, 
hvorvidt det bliver aktuelt om underkendelseskravet skal dækkes, videreføres 
beløbet på 32,0 mio. kr. til 2008. Det samlede videreførte beløb ultimo 2007 ud-
gør herefter 39,0 mio. kr.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 1.245.741.446 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 627.669.637 kr. 
 
35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab 1.490.885,93 18.148,55
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -1.490.885,93 -18.148,55
5. Omflytninger, bevillingstekniske 18.148,55 -18.148,55
6. Årets overskud -1.472.737,38 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 7.078.483,69 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 7.078.483,69 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -1.472.737,38 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 5.605.746,31 
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år 5.605.746,31 

                                                           
3 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskif-
tesager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et 
nogenlunde 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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Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 1.468.755 kr. til § 24.21.01. Direkto-
ratet for FødevareErhverv, underkonto 15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) 
til dækning af direktoratets afholdte udgifter til løn og øvrig drift i 2007 vedrørende 
etablering af vådområder iht. VMP II. Når bortses fra denne overførsel udgør regn-
skabstallet i 2007 22.131 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 292.372 kr., 
dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 270.241 kr. Til-
sagnsforbruget i 2007 vedrører en række projekter, hvor der indgår tilsagn om tilskud 
til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med genopretning af vådom-
råder, og som ikke i tidligere år har fået meddelt tilsagn. 
 
 Ved udgangen af 2007 var 309 ha omfattet af tilsagn under ordningen.  
 
 Det uudnyttede beløb ultimo 2007 på 5,6 mio. kr. vil i henhold til Akt 194 22/6 05 
fortsat blive anvendt til ydelse af tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i 
2008. Desuden vil der i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på FL 08 under 
§ 24.23 fortsat kunne overføres eventuelle uudnyttede midler til dels Miljøministeri-
ets konto § 23.52.07.10 til brug for ydelse af engangskompensation i vådområdepro-
jekter, jf. tillige Akt 113 31/3 04, dels overføres uudnyttede midler til § 24.21.01. Di-
rektoratet for FødevareErhverv til dækning af jordfordelingsaktiviteter m.v. med hen-
blik på etablering af vådområder. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 13.541.351 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 6.799.288  kr. 
 
36. Særlig VMP III-indsats 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 45.000.000,00 38.900.000,00
2. Regnskab 9.880.251,74 5.178.937,71
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 35.119.748,26 33.721.062,29
5. Omflytninger, bevillingstekniske -33.721.062,29 33.721.062,29
6. Årets overskud 1.398.685,97 0,00
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Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 46.955.496,78 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 46.955.496,78 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 1.398.685,97 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 48.354.182,75 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 48.354.182,75 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 21.600.000 24.800.000
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 496.062 kr. til § 24.21.01. Di-
rektoratet for FødevareErhverv, dels et beløb 490.525 kr. til dækning af udgifterne i 
2007 til teknisk bistand, dels 5.536 kr. der er overført til underkonto 15. Vådområde-
indsats (VMP II og VMP III) til dækning af direktoratets afholdte udgifter til løn og 
øvrig drift i 2007 vedrørende etablering af vådområder iht. VMP III. Når bortses fra 
disse overførsler udgør regnskabstallet for udgifterne i 2007 9.384.190 kr. Dette om-
fatter dels årets tilsagnsgivning på 10,2 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende 
tidligere meddelte tilsagn på 0,8 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 45,0 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 34,8 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Mindreforbruget skyldes, at  
tilsagnsgivning til vådområder på grund af udestående afklaring med Kommissionen 
blev stoppet i 2007. Denne tilsagnsgivning vil herefter blive gennemført i 2008 ved 
anvendelse af det videreførte beløb ultimo 2007.  
 
 Ved udgangen af 2007 var 747 ha omfattet af tilsagn under ordningen.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 47.705.885 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 25.803.861 kr. 
 
37. Miljø- og naturprojekter 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 11.000.000,00 6.000.000,00
2. Regnskab 119.905,79 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 10.880.094,21 6.000.000,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -6.000.000,00 6.000.000,00
6. Årets overskud 4.880.094,21 0,00
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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) 4.880.094,21 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 4.880.094,21 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 4.880.094,21 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 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 119.906 kr. til § 24.21.01. Direktora-
tet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bistand. Når bort-
ses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 0 kr.  
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 11,0 
mio. kr., fremkommer der et tilsvarende mindreforbrug.  Mindreforbruget skyldes, at 
ordningen i henhold til det nye landdistriktsprogram ikke blev igangsat i 2007. Dette 
skyldes primært, at direktoratet frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissi-
onen om udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. 
 
 I henhold til Akt 170 21/6 kan der inden for en ramme på 8,0 mio. kr. oprettes en 
ekstraordinær og midlertidig kystbeskyttelsespulje i 2007, hvorfra private kan søge 
tilskud til genopretning af ødelagte diger og kystbeskyttelse som følge af stormflod. 
2,0 mio. kr. af puljen var forudsat afholdt på nærværende underkonto 37 indenfor den 
allerede afsatte bevilling på FL 07 på 11,0 mio. kr., således at der af bevillingen var 
reserveret op til 2 mio. kr. til projekter i overensstemmelse med kystbeskyttel-
sespuljen. Af tidsmæssige årsager blev det ikke muligt i 2007 at meddele tilsagn til 
disse projekter. Det samlede uudnyttede beløb videreføres til den forudsatte tilsagns-
givning i 2008 med henblik tilsagnsgivning inden for summen af 2007- og 2008-
bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaften 2007 vedrørende landdistrikts-
programmet. I henhold til hjemlen i L 316 2007 om udvikling af landdistrikterne vil 
det fortsat være muligt på underkontoen at meddele tilsagn til projekter til de i Akt 
170 21/6 omtalte formål til kystbeskyttelse m.v. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 0 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 -1.610.668,40 -816.235,02
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 3.610.668,40 1.916.235,02
5. Omflytninger, bevillingstekniske -1.916.235,02 1.916.235,02
6. Årets overskud 1.694.433,38 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) 1.694.433,38 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 1.694.433,38 
17. Omflytning mellem underkonti -816.235,07 
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. Indeværende år 878.198,31 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 2.000.000 1.100.000
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 21.802 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
-1.632.470 kr. Dette regnskabstal omfatter alene annullerede tilsagn vedrørende 
tidligere års meddelte tilsagn under den tidligere tilsagnsordning om demonstra-
tionsprojekter. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 2,0 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der dels skyldes at ordningen 
ikke blev igangsat i 2007, dels de annullerede tilsagn. Årsagen til at den nye ordning 
ikke blev igangsat i 2007 er primært, at direktoratet frem til ultimo 2007 havde drøf-
telser med Kommissionen om udmøntningen af ordningerne inden for forordnings-
grundlaget. 
  
 Efter regulering af nettomindreforbruget, fremkommer der et herefter akkumuleret 
mindreforbrug til videreførsel ved udgangen af 2007 på 1.694.433 kr., jf. bevillings-
afregningens pkt. 15. Heraf er der i henhold til hjemlen på finansloven overført den 
andel af de uudnyttede bevillinger, der stammer fra de annullerede tilsagn på 816.235 
kr. til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, jf. bevillingsaf-
regningens pkt. 17. Det resterende beløb på 878.198 kr., (svarende til årets nettobevil-
ling på 0,9 mio. kr. med fradrag af ovennævnte udgift til teknisk bistand 21.802 kr.), 
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videreføres til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik tilsagnsgivning in-
den for summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finans-
lovsaften 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 16.884.089 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 8.435.921 kr. 
 
41. Udviklings- og demonstrationsprojekter i jordbrugsbedrifter  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab -23.505,20 -11.752,60
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 23.505,20 11.752,60
5. Omflytninger, bevillingstekniske -11.752,60 11.752,60
6. Årets overskud 11.752,60 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) 11.752,60 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 11.752,60 
17. Omflytning mellem underkonti -11.752,60 
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0
 
 På baggrund af de i 2007 bogførte udbetalinger, samt årets annullerede tilsagn på 
23.505 kr., svarende til regnskabstallet, er de udestående tilsagn herefter pr. 31/12 
2007 nedbragt til 0 kr. 
 
 Det herefter fremkomne nettomindreforbruget på 11.753 kr., jf. bevillingsafregnin-
gens pkt. 15, er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Øko-
logitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, jf. bevillingsafregningens pkt. 17.  
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45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 206.100.000,00 153.300.000,00
2. Regnskab 183.768.337,55 104.977.492,27
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 22.331.662,45 48.322.507,73
5. Omflytninger, bevillingstekniske -48.322.507,73 48.322.507,73
6. Årets overskud -25.990.845,28 0,00

 
 

 

Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 40.000.000,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 40.000.000,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -25.990.845,28 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 14.009.154,72 
17. Omflytning mellem underkonti 10.969.314,72 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 24.978.469,44 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 63.800.000 35.100.000
 
 Der var i 2007 en stærkt stigende interesse for omlægning til økologisk produktion, 
og med Akt 29 25/10 07 blev bevillingen til underkonto 45. Økologitilskud og miljø-
betinget tilskud forhøjet, således at alle ansøgninger, der opfyldte betingelserne for 
tilskud kunne imødekommes. Til delvis finansiering af merudgifterne blev FL-
bevillingen på 111,0 mio. kr. i henhold til aktstykket forhøjet med 95,1 mio. kr. til en 
samlet udgiftsbevilling på 206,1 mio. kr. Herudover skulle merforbruget ifølge akt-
stykket dækkes via annullerede tilsagn under både økologiordningen samt ved omdi-
sponering af annullerede tilsagn fra øvrige underkonti under hovedkontoen. 
 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 1.098.592 kr. til § 24.21.01. Direkto-
ratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bistand. Når 
bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 182.669.746 kr. Dette om-
fatter dels årets tilsagnsgivning på 259,4 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende 
tidligere års meddelte tilsagn på 76,7 mio. kr. 
 
 I forhold til den samlede bevilling i henhold til FL-07 og TB-07 på 206,1 mio. kr., 
blev merforbruget som følge af den øgede ansøgningsmængde på 53,3 mio. kr. set i 
forhold til årets tilsagnsgivning, ekskl. de bogførte annullerede tilsagn.  
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 Det samlede areal under ordningen udgjorde ultimo 2007 ca. 170.000 ha, dvs. en 
stigning på ca. 15.000 ha. i forhold til 2006.  
 
 Efter reguleringerne af nettomerforbruget med det videreførte beløb primo 2007, 
fremkommer der herefter et akkumuleret beløb til videreførsel ved udgangen af 2007 
på 14,0 mio. kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Herudover er der i henhold til 
hjemlen i de særlige bevillingsbestemmelser på finansloven og som forudsat i Akt 29 
25/10 07, overflyttet et samlet beløb på 11,0 mio. kr. fra de annullerede tilsagn i 2007 
på underkontiene 10, 15, 25, 40, 41 50 og 55, jf. bevillingsafregningens pkt. 17. Det 
herefter samlede beløb til videreførsel ultimo 2007 udgør 25,0 mio. kr., der viderefø-
res til 2008 til dækning af den resterende tilsagnsgivning fra ansøgningsrunden 2007, 
hvor der ved udgangen af 2007 udestod tilsagnsgivning for ca. 9 mio. kr. (svarende til 
et nettoforbrug på ca. 4 mio.kr.), mens det øvrige beløb på netto ca. 21,0 mio. kr. vil 
blive anvendt til øget tilsagnsgivning vedrørende den kommende ansøgningsrunde i 
2008.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 637.185.799 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra 334.437.951 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 5.002.674,80 3.525.899,42
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -2.674,80 -1.025.899,42
5. Omflytninger, bevillingstekniske 1.025.899,42 -1.025.899,42
6. Årets overskud 1.023.224,62 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) 1.023.224,62 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 1.023.224,62 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 1.023.224,62 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 5.000.000 2.500.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 54.503 kr. til § 24.21.01. 
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Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
4.948.172 kr., omfattende årets tilsagnsgivning 4.981.996 med fradrag af annul-
lerede tilsagn på 33.824 kr. 
 
 Tilsagnsforbruget på 5,0 mio. kr. svarer således til det budgetterede på finans-
loven for 2007. Med hensyn til EU-medfinansieringen i 2007 på 3,5 mio. kr. 
fremkommer der en merindtægt 1,0 mio. kr. set i forhold til den forudsatte ind-
tægt på finansloven for 2007 på 2,5 mio. kr. Merindtægten skyldes, at en del af 
årets tilsagnsgivning omfatter tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er 
blevet tilvejebragt via andre offentlige midler. 
  
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 4.817.996 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 3.453.391 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 9.822.647,00 4.911.323,50
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 177.353,00 88.676,50
5. Omflytninger, bevillingstekniske -88.676,50 88.676,50
6. Årets overskud 88.676,50 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) 88.676,50 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 88.676,50 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 88.676,50 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 10.000.000 5.000.000

 
 Tilsagnsforbruget i 2007 på underkontoen udgør 9,8 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede tilsagnsniveau på 
finansloven for 2007 på 10,0 mio. kr. Uanset at hele bevillingen på 10,0 mio. kr. 
fuldt ud forventedes disponeret ved prioriteringen af de modtagne ansøgninger, 
opstod der ved årets slutning et mindreforbrug som følge af en række mindre 
budgettilpasninger i forbindelse den faktiske tilsagnsgivning. 
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 Som følge af den i løbet af 2007 forudsatte fulde disponering af FL-
bevillingen, blev tilskudsordningens andel af direktoratets udgifter til teknisk 
bistand i stedet dækket inden for bevillingen på underkonto 49. Arbejdspladser 
og attraktive levevilkår i landdistrikterne. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 9.822.647 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 4.911.324 kr. 
 
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 31.538.643,73 16.242.285,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 63.461.356,27 31.257.715,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -31.257.715,00 31.257.715,00
6. Årets overskud 32.203.641,27 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) 32.203.641,27 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 32.203.641,27 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 32.203.641,27 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 95.000.000 47.500.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 1.035.554 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til teknisk bi-
stand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007  
30.503.090 kr. 
 
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 95,0 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning. Mindreforbruget skyldes, at der i 2007 alene blev meddelt tilsagn til 
drift af lokale aktionsgrupper (LAG’er), idet tilsagn om tilskud til konkrete projekter 
afventer godkendelse af lokale udviklingsstrategier for de pågældende områder. Den-
ne godkendelse og dermed tilsagnsgivningen vil først finde sted i starten af 2008. I 
den forbindelse blev der i 2007 etableret et Netværkscenter i direktoratet, som blev 
medfinansieret under landdistriktsprogrammet. Centret har bl.a. til formål at under-
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støtte oprettelse af LAG’er. Der er i 2007 etableret i alt 47 LAG’er, hvortil årets til-
sagnsgivning på 30,5 mio. kr. er anvendt til tilskud til driften af disse LAG’er.  
 
 Det uudnyttede beløb ultimo 2007 på 32,2 mio. kr. videreføres til 2008 til dækning 
af enkelte ansøgninger om driftstilskud fra nyetablerede LAGs samt gennemførsel af 
projekter efter indstilling fra godkendte LAGs. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 30.338.408 kr. Heraf udgør med-
finansieringen fra EU 16.159.944 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 14.119.839,02 7.683.491,59
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 1.280.160,98 516.508,41
5. Omflytninger, bevillingstekniske -516.508,41 516.508,41
6. Årets overskud 763.652,57 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) 763.652,57 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 763.652,57 
17. Omflytning mellem underkonti -590.231,63 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 173.420,94 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 15.400.000 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 400.000 kr. til § 24.31.11. Plan-
tedirektoratets til dækning af direktoratets kontroludgifter på læplantningsområdet i 
2007 (som teknisk bistand), dels et beløb på 152.417 kr. til § 24.21.01. Direktoratet 
for FødevareErhverv til dækning af direktoratets udgifter i 2007 til teknisk bistand. 
Når bortses fra disse overførsler udgør regnskabstallet i 2007 13.567.422 kr. Dette 
omfatter dels årets tilsagnsgivning på 14,8 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrø-
rende tidligere års meddelte tilsagn på 1,2 mio. kr. Med hensyn til regnskabstallet for 
indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen på samlet 7.683.492 kr. indgår et be-
løb på 200.000 kr., der omfatter EU-medfinansieringen af ovennævnte kontroludgift 
på 400.000 kr.  
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 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 15,0 
mio. kr. (på st.kt. 46), fremkommer der et beskedent mindreforbrug på 0,2 mio. kr. set 
i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. 
 
 Efter regulering af nettomindreforbruget, fremkommer der et akkumuleret mindre-
forbrug til videreførsel ved udgangen af 2007 på 763.653 kr., jf. bevillingsafregnin-
gens pkt. 15. Heraf er der i henhold til hjemlen på finansloven overført et beløb på 
590.232 kr. til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, der 
omfatter den andel af de uudnyttede bevillinger, der stammer fra de annullerede til-
sagn i 2007. Det resterende beløb på 173.421 kr., (svarende til årets nettobevilling på 
7,2 mio. kr.med fradrag af den nye nettotilsagnsgivning i 2007 på 6,5 mio. kr. samt 
ovennævnte kontroludgifter og udgift til teknisk bistand på 0,5 mio. kr.), videreføres 
til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik på tilsagnsgivning inden for 
summen af 2007- og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaften 
2007 vedrørende landdistriktsprogrammet.  
.  
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 32.875.759 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 17.099.940 kr. 
 
55. Tilskud til jordfordelinger 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab 0,00 7.536,53
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 0,00 -7.536,53
5. Omflytninger, bevillingstekniske 7.536,53 -7.536,53
6. Årets overskud 7.536,53 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) 7.536,53 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 7.536,53 
17. Omflytning mellem underkonti -7.536,53 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0
 
 På den ophørte ordning er der i forbindelse med de i 2007 bogførte udbetalinger og 
den herved samtidige nedskrivning af de udestående tilsagn og de bogførte EU-
andele heraf, registreret øget EU-indtægter på 7.537 kr. Denne merindtægt skyldes, at 
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en lidt lavere forholdsmæssig andel af de samlede faktiske udbetalinger i 2007 har 
dækket landinspektørregninger, hvor moms-andelene af udgifterne ikke giver ret til 
EU-medfinansiering. Herved er der i 2007 modtages en lidt højere EU-
medfinansiering end der var registeret under EU-andelen af de udestående tilsagn. 
Merindtægten herfra udgør de 7.537 kr. 
 
 Det herefter fremkomne nettomindreforbrug på 7.537 kr., jf. bevillingsafregnin-
gens pkt. 15, er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Øko-
logitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, jf. bevillingsafregningens pkt. 17.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 19.440.172 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 8.024.503 kr. 

 34



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v. (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 10,1 -2,0 8,1 -8,4 16,5 
Indtægter.......................................... 10,0 17,9 27,9 9,1 18,8 
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter,      
      landdistriktsstøttelovens §      
      2, stk. 1, nr. 1      
      Udgifter ............................. 10,0 -2,0 8,0 -8,4 16,4 
      Indtægter ......................... 10,0 17,9 27,9 9,1 18,8 
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) 8.000.000,00 27.900.000,00
2. Regnskab -8.402.205,64 9.078.034,51
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 16.402.205,64 18.821.965,49
5. Omflytninger, bevillingstekniske -18.821.965,49 18.821.965,49
6. Årets overskud -2.419.759,85 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 10.000.000,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 10.000.000,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -2.419.759,85 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 7.580.240,15 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 7.580.240,15 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 På kontoen er der som budgetteret på finansloven og ved anvendelse af standard-
kontiene 43 og 33 overført et beløb på 5,0 mio. kr. til § 27.41.01. Fødevarestyrelsen, 
samt et tilsvarende beløb på 5,0 mio. kr. til § 19.27.06. DTU, Danmarks Fødevare-
forskning, til opgavevaretagelse på fødevareområdet. Når bortses fra disse overførsler 
udgør regnskabstallet i 2007 -18.402.206 kr. Dette beløb omfatter de i 2007 bogførte 
annullerede tilsagn vedrørende de meddelte tilsagn i tidligere år på den lukkede for-
bedringsordning. I tilknytning hertil er der bogført de annullerede andele af EU-
medfinansieringen på -4,6 mio. kr.  
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 På baggrund af EU-Kommissionens godkendelse d. 7. februar 2004 af, at medfi-
nansieringsprocenten for ordningen kan forhøjes fra 25 til 50 pct. i forbindelse med 
udbetaling af tilskud, har det inden for EU-rammen for 2007 på samme måde som i 
årene 2004-2006 været muligt at hjemtage EU-refusion med 50 pct. Dette har i 2007 
medført en samlet øget indtægtsregistrering på 13,7 mio. kr. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 102.349.609 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 26.294.219 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 0,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 0,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 100.000,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 100.000,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 100.000,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 100.000 0

 
 Der er bevilget en udgift på 100.000 kr. i finansloven for 2007. Regnskabet 
viser, at der ikke har været udgifter i 2007, hvilket kan tilskrives, at de gode 
konjunkturer fra 2006 er fortsat ind i 2007.  

 36



BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERVS 
ÅRSRAPPORT 2007, REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER 

 

24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:       
Mio. kr.  F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 0,0 0,0 0,0 -2,0 2,0 
Indtægter.......................................... 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,9 
10. Mål 5b       
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
65. Fællesskabsinitiativet LEADER      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -2,0 2,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,9 

 
10. Mål 5b 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab -2.326,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 2.326,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 2.326,00 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) 2.326,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 2.326,00 
18. Disposition, overskud som bortfalder -2.326,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 På underkontoen er der i 2007 modtaget tilbagebetaling af tilskud på -2.326 kr. 
vedrørende den tidligere programperiode 1994-1999 under mål 5b-ordningen. 
 
 Da ordningen er ophørt, er det herefter fremkomne overskud på 2.326 kr. bortfal-
det, jf. bevillingsafregningens pkt. 18.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 0 kr. 
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65. Fællesinitiativet LEADER  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab -1.990.693,68 -1.907.738,76
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 1.990.693,68 1.907.738,76
5. Omflytninger, bevillingstekniske -1.907.738,76 1.907.738,76
6. Årets overskud 82.954,92 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) 82.954,92 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 82.954,92 
18. Disposition, overskud som bortfalder -82.954,92 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0
 
  På kontoen er der i 2007 bogført annullerede tilsagn vedrørende de meddelte til-
sagn i tidligere år på -2,0 mio. kr., og i tilknytning hertil er der bogført de tilhørende 
annullerede andele af EU-medfinansieringen på -1,9 mio. kr. Den høje EU-andel 
skyldes, at hovedparten af de i tidligere år registrerede udestående tilsagn omfatter 
projekter, hvor andre offentlige myndigheder deltager i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne under det hidtidige LEADER-programmet ved at bidrage med national med-
finansiering.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 29.944.681 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 28.979.791 kr. 
 
 Fra og med 2008 vil annulleringer m.v. blive konteret under § 24.23.03., underkon-
to 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33), jf. FL 
2008. 
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24.23.17.  Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og 
fiskerisektoren (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:       
Mio. kr.  F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 131,2 6,0 137,2 128,8 8,4 
Indtægter.......................................... 5,8 0,2 6,0 1,6 4,4 
10. Innovation, forskning og udvik-      
     ling i jordbrugs- og fiskerisek-      
     toren       
      Udgift ............................. 131,2 6,0 137,2 128,8 8,4 
      Indtægt ......................... 5,8 0,2 6,0 1,6 4,4 

 
10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 137.200.000,00 6.000.000,00
2. Regnskab 128.761.139,25 1.601.800,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 8.438.860,75 4.398.200,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -4.398.200,00 4.398.200,00
6. Årets overskud 4.040.660,75 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 19.839.882,43 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 19.839.882,43 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 4.040.660,75 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 23.880.543,18 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 23.880.543,18 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. Forbrug af videreført opsparing: 136.800.000 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 712.569 kr. til § 24.21.01. Di-
rektoratet for FødevareErhverv, herunder 153.557 kr. til dækning af udgifter i 2007 
vedrørende økologisk eksportfremme, 200.000 kr. til en særlig kommunikationsind-
sats vedrørende innovationsordningen, samt 359.012 kr. til dækning af ordningens 
andel af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra 
disse korrektioner m.m. udgør regnskabstallet for tilskuddet 128.048.570 kr. Dette 
omfatter dels årets tilsagnsgivning på 157,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrø-
rende tidligere meddelte tilsagn på 29,4 mio. kr. 
  
 I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på FL 07 og TB 07 på samlet 137,2 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 20,3 mio. kr. set i forhold til årets til-
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sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes hovedsa-
geligt, at midler fra annullerede tilsagn i 2007 er blevet genanvendt til øget tilsagns-
givning. I den sammenhæng har der bl.a. været en øget søgning på ordningen i for-
bindelse med de udbudte temaer vedrørende ”Innovationskompetence”, ”Modning af 
teknologier” samt kvalitetsudvikling og eksportfremme af økologiske produkter.  
 
 Af den herefter samlede videreførelsesbeholdning på 23,9 mio. kr. er 9,8 mio. kr. 
øremærket til kvalitetsudvikling og eksportfremme af økologiske produkter og 6,0 
mio. kr. til ”Skolemadsordningers effekt og betydning”. Herudover vedrører 8,1 mio. 
kr. det i 2007 udbudte tema ”Smagskvalitet og mangfoldighed i fødevareproduktio-
nen” med ansøgningsfrist 3. januar 2008. De øremærkede bevillinger til kvalitetsud-
vikling og eksportfremme forventes at blive disponeret i 2008, da der fortsat tegner 
sig en række perspektiver på hjemme- og eksportmarkedet. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 436.706.092 kr.  
 
Indtægter: 
 Under indtægtsbevillingen på FL 2007 på 5,8 mio. kr. er der budgetteret med tilba-
gebetaling af tilskud, bl.a. såfremt det tilskudsberettigede projekt bliver en kommer-
ciel succes. De faktiske tilbagebetalinger i 2007 blev imidlertid kun på 1,6 mio. kr., 
svarende til mindreindtægt på 4,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes et lavere niveau 
for tilbagebetaling i forbindelse med kommercialisering end forudsat. Mindreindtæg-
ten er dækket inden for årets udgiftsbevilling, jf. bevillingsafregningens pkt. 5. 
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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 bevilget en udgift på 100.000 kr. i finansloven for 2007. Regnskabet 
viser, at der ikke har været udgifter i 2007, hvilket kan tilskrives, at de gode 
konjunkturer fra 2006 er fortsat ind i 2007. 
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 100.000 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 -1,1 1,1 
Indtægter........................................ 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 
10. Ophørsstøtte til jordbrugere      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,1 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 

 
10. Ophørsstøtte til jordbrugere 
 
  Regnskabstallet på -1.050.920 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 -549.508 kr. 
 
 Af de uudnyttede nettobevillinger på i alt -501.412 kr. er en andel på 39.901 kr. 
anvendt til udligning af et merforbrug under § 24.21.02.70. Støtteforanstaltninger i 
fjerkræsektoren, som konsekvens af en opstået afrundingsdifference vedrørende et på 
TB 07 afrundet beløb til mio. kr. med én decimal. 
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 2.928.394 kr. Heraf udgør medfinan-
sieringen fra EU 1.464.203 kr. 
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 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............................................. 39,9 0,0 39,9 29,7 10,2 
Indtægter.......................................... 21,1 0,0 21,1 20,5 0,6 
10. Ydelsestilskud vedrørende lån      
      til yngre jordbrugere      
      Udgift ............................. 25,9 0,0 25,9 28,9 -3,0 
      Indtægt ............................ 9,0 0,0 9,0 12,1 -3,1 
20. Indløsning af statsgaranti ved-      
      rørende lån til yngre jordbru-      
      gere, Økonomistyrelsen      
      Udgift ............................. 13,9 0,0 13,9 0,8 13,1 
       Indtægter ………………… 12,0 0,0 12,0 8,4 3,6 
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 119.032 kr. til § 24.21.01. Direktora-
tet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssy-
stemet BTAS. Når bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2007 
28.797.447 kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på FL 07 og TB 07 på samlet 25,9 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes et lidt 
anderledes forløb end forudsat af tilskudsafløbet vedrørende lånene i henhold til 
1990- og 1995-ordningerne. På baggrund af merforbruget fremkommer der en tilhø-
rende merindtægt vedrørende refusionen fra EU. 
 
 De lovbundne udbetalingsforpligtigelser pr. 31/12 2007 vedrørende lånetilsagn og 
ydede lån udgør 29.725.151 kr.  
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008: 18.200.000 7.700.000
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20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Øko-
nomistyrelsen 
 
 Der er på finansloven for 2007 bevilget en udgift til indfrielse af garantier på 13,9 
mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 765.999 kr. på i alt 3 sager med tab. Mindre-
forbruget kan tilskrives de fortsat gode økonomiske forhold, der også har haft positiv 
indvirkning på landbruget. 
 
 Der er indgået 8.387.768 kr. i statsafgifter vedrørende YJ-lån efter L 338 2000 
mod en budgetteret indtægt på 12 mio. kr. Dette giver en difference på ca. 3,6 mio. 
kr., som skyldes, at det samlede garantibeløb ultimo 2007 på ca. 1,4 mia. kr. er væ-
sentligt mindre end det budgetterede beløb på ca. 2 mia. kr. på FL 2007. 
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008: 14.200.000 9.500.000

 
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen 
 
 Der er i 2007 ikke indgået beløb på denne konto. Det bemærkes, at de uretmæssigt 
modtagne tilskud, der er inddrevet, direkte er overført til underkonto 10. 
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008: 0 100.000

 
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen 
(tekstanm. 31) 
 
 Der er i 2007 ikke indgået beløb på denne konto.  
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008: 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............................................. 367,6 -28,0 339,6 339,5 0,1 
Indtægter.......................................... 346,6 0,0 346,6 341,6 5,0 
10. Promilleafgiftsfonden for      
      landbrug (promillemidler)      
      Udgifter …………………………….. 276,3 0,0 276,3 276,3 0,0 
16. Promilleafgiftsfonden for      
      landbrug (øvrige midler)      
      Udgifter …………………………….. 42,8 0,0 42,8 42,8 0,0 
18. Fonden for økologisk landbrug      
      Udgifter …………………………….. 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 
19. Reserve til jordbrugsforanstalt-      
      ninger       
      Udgifter …………………………….. 28,2 -28,0 0,2 0,0 0,2 
      Indtægter …………………………… 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
50. Promilleafgiftsfonden for      
      frugtavlen og gartneribruget      
      Udgifter …………………………….. 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 
65. Overført fra § 38. Skatter og      
      Afgifter      
      Indtægter …………………………… 341,6 0,0 341,6 341,6 0,0 

 
 På baggrund af den faktiske beregnede fordeling set i forhold til de på finansloven 
budgetterede bevillinger, der er afrundet i mio. kr. med én decimal, fremkommer der 
under de enkelte underkonti en række mindre differencer på under 50 t.kr. I den for-
bindelse er der ved bevillingsafregningen for 2007 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 45.819 kr., 
samt merforbrug på underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug på 8.163 kr. og 
merforbruget på underkonto 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribru-
get på 37.991 kr., i alt 91.973 kr., modsvares af et tilsvarende samlet overførselsbeløb 
fra underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.  
 
 Med hensyn til merindtægten på underkonto 65. Overført fra § 38. Skatter og afgif-
ter på 29.630 kr. vedrørende pesticidprovenuet for 2007 er denne overført til og regu-
leret i det videreførte beløb på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger. 
Den samlede regulering af underkonto 19 udgør på denne baggrund 62.343 kr. 
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10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler) 
  
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 276.300.000,00 0,00
2. Regnskab 276.345.819,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -45.819,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -45.819,00 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) -45.819,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år -45.819,00 
17. Omflytning mellem underkonti 45.819,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 256.900.000 
 
 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
 
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 42.800.000,00 0,00
2. Regnskab 42.800.000,00 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 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 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) 12.400.000,00 0,00
2. Regnskab 12.408.163,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -8.163,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -8.163,00 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) -8.163,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år -8.163,00 
17. Omflytning mellem underkonti 8.163,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 11.200.000 

 
 Der henvises til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.  
 
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger  
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 200.000,00 5.000.000,00
2. Regnskab 0,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 200.000,00 5.000.000,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -5.000.000,00 5.000.000,00
6. Årets overskud -4.800.000,00 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter Indtægter 
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 23.565.742,00 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 23.565.742,00 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -4.800.000,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 18.765.742,00 
17. Omflytning mellem underkonti -62.343,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 18.703.399,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 8.300.000 0
 
 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) 7.900.000,00 0,00
2. Regnskab 7.937.991,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -37.991,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -37.991,00 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) -37.991,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år -37.991,00 
17. Omflytning mellem underkonti 37.991,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 7.600.000 
 
 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) 0,00 341.600.000,00
2. Regnskab 0,00 341.629.630,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 0,00 -29.630,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 29.630,00 -29.630,00
6. Årets overskud 29.630,00 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) 29.630,00   
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 29.630,00   
17. Omflytning mellem underkonti -29.630,00   
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00   

  
Bevilling 2008:  
Kroner  Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing:  302.500.000
 
 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 ............................................. 4,0 0,0 4,0 3,0 1,0 
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 -0,5 0,5 
      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 0,7 -0,2 
      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 ............................. 3,4 0,0 3,4 2,7 0,7 

 
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen     
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 Bevillingen er 0 kr., da der fra 2007 ikke ydes lån med tilskud. 
 
 En del YF-lån er førtidig indfriet i løbet af 2007. Derved bortfalder de bevilgede 
fremtidige YF-tilskud til de terminsydelser, der falder væk på grund af indfrielserne. 
 
 Ultimo 2007 var der udestående tilsagn om tilskud på 2.943.212 kr. 
 
Udestående tilsagn ultimo 2006          4.685.134 kr. 
Annullerede tilsagn 2007                         -500.041 kr. 
Udbetalte tilsagn 2007                                       - 1.241.880 kr. 
Udestående tilsagn ultimo 2007                                          2.943.212 kr. 
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30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomi- 
      styrelsen 
   
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 500.000 0

 
 Indfrielserne er større end forudsat, da statsgarantien for 1 stort YF-lån er blevet 
gjort gældende på grund af låntagerens økonomiske sammenbrud. 
 
 Ultimo 2007 er statsgarantien for YF-lån 16.467.855 kr. 
 
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet 
 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 100.000 0
 
 På underkontoen er der i 2007 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 2007. 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 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 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 9.304 kr. til § 24.21.01. Direktoratet 
for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 2.686.002 kr. 
omfattende årets tilsagnsgivning.    
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 3,4 mio. 
kr., fremkommer der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der 
i 2007 har været tale om færre tilskudsberettigede konsulenttimer i foreningerne end 
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forventet, hvilket navnlig skyldes en ændret struktur i konsulentforeningerne, hvor 
der nu er færre tilskudsberettigede konsulenter.  
 
 Da hovedkontoen ikke er optaget som reservationsbevilling, bortfalder det 
uudnyttede beløb ultimo 2007 på 704.695 kr. 
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24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reser-
vationsbev.) 
 
Oversigt:       
Mio. kr.  F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 231,8 10,5 242,3 213,3 29,0 
Indtægter.......................................... 178,9 10,5 189,4 134,5 54,9 
11. Strukturforanstaltninger m.v.      
      inden for fiskerisektoren       
      Udgift ............................. 231,8 0,0 231,8 213,3 18,5 
      Indtægt ......................... 178,9 10,5 189,4 134,5 54,9 
17. Tilskud til industrifiskeriet      
      Udgift ............................. 0,0 10,5 10,5 0,0 10,5 
      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 0,0 0,0 
 
11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 231.800.000,00 189.400.000,00
2. Regnskab 213.349.611,08 134.530.639,60
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 18.450.388,92 54.869.360,40
5. Omflytninger, bevillingstekniske -54.869.360,40 54.869.360,40
6. Årets overskud -36.418.971,48 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 72.406.580,44 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 72.406.580,44 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -36.418.971,48 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 35.987.608,96 
19. Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år 35.987.608,96 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 141.400.000 86.200.000
 
 Det hidtidige FIUF-program 2000-2006 udløb ved udgangen af 2006, mens det nye 
fiskeriudviklingsprogram, EFF 2007-2013, først blev godkendt af EU-Kommissionen 
i december 2007. I overgangsperioden frem til iværksættelse af det nye program blev 
der udnyttet muligheden for at meddele tilsagn om tilskud i 2007 inden for de uud-
nyttede finansieringsrammer under FIUF-programmet.  
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 Da det nye EFF-program program først er vedtaget i december 2007, blev der ikke 
i 2007 meddelt tilsagn vedrørende dette program, og årets tilsagnsforbrug er således 
fuldt ud dækket inden for rammerne af det hidtidige FIUF-program. Der er i 2007 
godkendt 14 lokale aktionsgrupper (LAGs) etableret under EFF-programmet, men der 
vil først i 2008 blive givet tilskud til driften heraf. 
 
 På kontoen er der i 2007 bogført udgifter på 1.023.642 kr. til teknisk bistand, 
jf. det anførte i anmærkningerne på FL 2007. Derimod er der ikke som tidligere 
år afholdt udgifter i 2007 til udvikling af tilskudssystemet BTAS, hvilket skyl-
des, at det nye fiskeriudviklingsprogram først blev godkendt i slutningen af 
2007. 
 
 Når bortses fra udgiften til teknisk bistand udgør regnskabstallet i 2007 
212.325.969 kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 267,3 mio. kr., dels 
annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 55,0 mio. kr.  
 
 I forhold til det forbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 231,8 mio. kr., 
fremkommer der et merforbrug på 35,5 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning 
ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget vedrørende tilsagnsgivningen 
skyldes bl.a., at en del projekter, som ikke blev afgjort i 2006, er blevet afgjort i før-
ste halvdel af 2007. Desuden er en større del af midlerne fra de annullerede tilsagn i 
2007 vedrørende de tidligere års tilsagnsgivninger blevet genanvendt til øget til-
sagnsgivning i forbindelse med afslutningen af den hidtidige FIUF-programperiode 
2000-2006.  
  
 Det videreførte beløb ultimo 2007 på 36,0 mio. kr. vil i 2008 og følgende år 
blive anvendt til dækning af de kommende års tilsagnsforbrug under det nye fi-
skeriudviklingsprogram 2007-2013, jf. nærmere FL 2008. Midlerne vil således 
blive udmøntet på grundlag af regeringens handlingsplan for dansk fiskeri og 
akvakultur og det kommende danske program vedrørende Den Europæiske Fi-
skerifond 2007-2013. Handlingsplanen sætter fokus på initiativer, der kan frem-
me øget værditilvækst i fiskerisektoren, øget bæredygtighed i fiskeriet samt ud-
nyttelse af vækstmulighederne i akvakultur.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 354.081.349 kr. Heraf udgør medfi-
nansieringen fra EU 237.887.638 kr. 
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17. Tilskud til industrifiskeriet 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 10.500.000,00 0,00
2. Regnskab 0,00 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 10.500.000,00 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 10.500.000,00 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) 10.500.000,00 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 10.500.000,00 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 10.500.000,00 
 
Bevilling 2008: 

 

Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 I henhold til Akt 190 4/9 07 er der etableret adgang til, at der inden for en samlet 
ramme på 10,5 mio. kr. kan ydes tilskud uden EU-medfinansiering til erhvervsfiske-
re, der er særligt afhængige af erhvervsfiskeri efter industrifisk. Ordningen blev ikke 
igangsat i 2007, men igangsættes i starten 2008, og det uudnyttede beløb ultimo 2007 
på 10,5 mio. kr. videreføres til 2008 til anvendelse til formålet. 
 
20. Ophørsordning 
 
 Ordningen er ophørt. De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 4.513.995 kr. 
Heraf udgør medfinansieringen fra EU 2.256.998 kr. 
 
60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere 
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00
2. Regnskab -28.114,24 -14.057,12
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 28.114,24 14.057,12
5. Omflytninger, bevillingstekniske -14.057,12 14.057,12
6. Årets overskud 14.057,12 0,00
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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) 14.057,12 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 14.057,12 
18. Disposition, overskud som bortfalder -14.057,12 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 På baggrund af de i 2007 bogførte udbetalinger, samt årets annullerede tilsagn på 
28.114 kr., svarende til regnskabstallet, er de udestående tilsagn herefter pr. 31/12 
2007 nedbragt til 0 kr. 
 
 Da ordningen er ophørt, er det akkumulerede overskud ultimo 2007 på 14.057 kr. 
bortfaldet, jf. bevillingsafregningens pkt. 18. 
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24.33.02.  Tilskud til fødevareforskning (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 274,7 2,0 276,7 287,9 -11,2 
Indtægter.......................................... 13,3 2,0 15,3 13,3 2,0 
10. Forskningsaktiviteter inden for      
      fødevaresektoren      
      Udgift ............................. 90,5 0,0 90,5 104,2 -13,7 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20. Forskellige nationale og inter-      
      nationale forskningsaktiviteter      
      m.v.       
      Udgifter ............................. 11,9 0,0 11,9 10,1 1,8 
      Indtægt ......................... 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
25. Bidrag til NordForsk      
      Udgifter ............................. 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
      Indtægt ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. Forskningsprogram for økologisk      
      fødevareproduktion, FØJO III      
      Udgifter ............................. 122,3 0,0 122,3 121,9 0,4 
      Indtægt ......................... 13,3 0,0 13,3 13,3 0,0 
40. VMP III, forskningsprogram   
      Udgifter ............................. 50,0 0,0 50,0 49,7 0,3 

 
10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 90.500.000,00 0,00
2. Regnskab 104.192.496,48 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -13.692.496,48 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud -13.692.496,48 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 27.995.984,34 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 27.995.984,34 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -13.692.496,48 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 14.303.487,86 
17. Omflytning mellem underkonti 696.512,14 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 15.000.000,00 

 
Bevilling 2008 – se note:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 104.100.000 0

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på 491.105 kr. til § 24.21.01. Di-
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rektoratet for FødevareErhverv, herunder 43.464 kr. til annoncering af Fødevare-
forskningsprogrammet 2007, 200.000 kr. til en særlig kommunikationsindsats vedrø-
rende forskning, samt 247.642 kr. til dækning af ordningens andel af udgifterne i 
2007 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra disse korrektioner m.m. 
udgør regnskabstallet for tilskuddet 103.701.391 kr. Dette omfatter dels årets til-
sagnsgivning på 127,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddel-
te tilsagn på 23,8 mio. kr. 
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 90,5 
mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 37,0 mio. kr. set i forhold til årets til-
sagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes hovedsa-
geligt, at en del projekter samt planlagte forskningsprogrammer i 2006, ikke fik med-
delt tilsagn i 2006 på grund af forsinkelser, og derfor først er blevet afgjort i 2007 
med efterfølgende tilsagnsgivning i 2007.  
 
 Inden for årets tilsagnsgivning på 127,5 mio. kr., er der bl.a. meddelt tilsagn til 
forskningsprogrammet ”Fødevareforskningsprogrammet 2007” med indsatsområder-
ne ”Fødevaresikkerhed og det veterinære beredskab og Kvalitetsorienteret fødevare-
produktion” med i alt 96,5 mio. kr. 
 
 Det samlede uudnyttede beløb ultimo 2007 på 15,0 mio. kr. videreføres som forud-
sat i Akt 197 10/8 2007 til forskningsaktiviteter som led i Regeringens Flerårsplan for 
en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion. Med henblik fortsat reservation af 
det fulde beløb på 15,0 mio.kr., er der i henhold til bevillingsafregningens pkt. 17 
overflyttet 696.512 kr. fra underkonto 20. Forskellige nationale og internationale 
forskningsaktiviteter m.v.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 298.346.866 kr. 
 
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v.  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 11.900.000,00 2.000.000,00
2. Regnskab 10.086.674,06 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 1.813.325,94 2.000.000,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -2.000.000,00 2.000.000,00
6. Årets overskud -186.674,06 0,00
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Opgørelse af akkumuleret resultat: 
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 4.067.437,63 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 4.067.437,63 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -186.674,06 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 3.880.763,57 
17. Omflytning mellem underkonti -696.512,14 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 3.184.251,43 

 
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 8.200.000 0

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 32.563 kr. til § 24.21.01. Direktoratet 
for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS. Desuden er der ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 og med hjemmel 
i de særlige bevillingsbestemmelser på FL 06 under § 24.33, overført et beløb på 
145.690 kr. til § 24.37.50.10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH 
til dækning af merudgifter i 2007 på denne konto. Når bortses fra disse samlede kor-
rektioner på samlet 178.253 kr. udgør regnskabstallet for tilskuddet 9.908.421 kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 11,9 
mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 
en lidt ændret udbetalingsafvikling vedrørende de i 2007 igangsatte forskningsprojek-
ter m.v., samt at der ikke som forudsat blev igangsat et nyt nordisk projekt.  
 
 Af det akkumulerede overskud ultimo 2007 på 3,9 mio. kr., jf. bevillingsafreg-
ningens pkt. 15, er der i henhold til hjemlen på finansloven overflyttet 696.512 kr. til 
underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren, jf. bevillingsafreg-
ningens pkt. 17 samt forklaringerne til underkonto 10. 
 
25. Bidrag til NordForsk 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 2.000.000,00 0,00
2. Regnskab 2.000.000,00 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
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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 2008 – se note:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 I henhold til Akt 141 31/5 07 blev der i 2007 meddelt et flerårigt tilsagn på 2,0 
mio. kr. til NordForsk dækkende perioden 2007-2011. Tilsagnet udgør ministeriets 
bidrag til gennemførelse af programmet "Nordic Centre of Excellence Programme in 
Food, Nutrition and Health Rescarch".  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 1.600.000 kr. 
 
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 122.300.000,00 13.300.000,00
2. Regnskab 121.930.975,82 13.290.904,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 369.024,18 9.096,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske -9.096,00 9.096,00
6. Årets overskud 359.928,18 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 147.883,40 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 147.883,40 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 359.928,18 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 507.811,58 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 507.811,58 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: -200.000 12.300.000

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendel-
se af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 334.659 kr. til § 24.21.01. 
Direktoratet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling 
af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstal-
let i 2007 121.596.317 kr. omfattende årets tilsagnsgivning.  
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 På baggrund af de meddelte tilsagn i 2007 er tilsagnsgivningen i henhold til det 
hidtidige FØJO III-forskningsprogram herefter tilendebragt. I forhold til det tilskuds-
forbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 122,3 mio. kr., fremkommer der et 
beskedent mindreforbrug på 0,7 mio. kr.  
 
 Det samlede uudnyttede beløb ultimo 2007 på 0,5 mio. kr. videreføres til efterføl-
gende finansår til finansiering af eventuelle nye initiativer under FØJO III-formålet. 
 
    De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 186.712.660 kr. 
 
40. VMP III, forskningsprogram 
 
Resultatopgørelse - indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 50.000.000,00 0,00
2. Regnskab 49.664.282,73 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 335.717,27 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 335.717,27 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 541.296,81 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 541.296,81 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 335.717,27 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 877.014,08 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 877.014,08 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 0 0

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 136.819 kr. til § 24.21.01. Direktora-
tet for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssy-
stemet BTAS. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i 2007 
49.527.464 kr. omfattende årets tilsagnsgivning.    
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 50,0 
mio. kr., fremkommer der et beskedent mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet anvendelse 
af udgifter til informationsaktiviteter vedrørende VMP III-programmet udskydes til 
senere finansår.  
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 Det samlede uudnyttede beløb ultimo 2007 på 0,9 mio. kr. videreføres således til 
efterfølgende finansår, hvor det vil blive anvendt til disse informationsaktiviteter 
samt øvrige afrapporteringsformål m.v.  
 
 De udestående tilsagn pr. 31/12 2007 udgør 90.364.504 kr. 
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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 30,2 1,2 
Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Fiskepleje, herunder udsætnin-      
      Ger        
      Udgift ……………………… 31,4 0,0 31,4 30,2 1,2 
      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 30.241.330,06 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 1.158.669,94 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 1.158.669,94 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 2.136.147,82 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 2.136.147,82 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 1.158.669,94 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 3.294.817,76 
18. Disposition, overskud som bortfalder -166.922,87 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 3.127.894,89 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter  
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 31.400.000 

 
 På kontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af stan-
dardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på 85.922 kr. til § 24.21.01. Direktoratet 
for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS, dels et beløb på 3.241.465 kr. til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af 
direktoratets udgifter i 2007 til administration af fisketegnsordningerne. Når bortses 
fra disse korrektioner udgør regnskabstallet for udgifterne i 2007 26.913.943 kr.  
 
 I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 27,6 
mio. kr. (på st.kt. 46), fremkommer der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindre-
forbruget skyldes bl.a., at der i 2007 er gennemført færre vandløbsrestaureringspro-
jekter end forudsat. 
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 Som konsekvens af de samlede mindreindtægt i 2007 under § 24.37.45. Fritidsfi-
skertegn og lystfiskertegn på 166.923 kr., er et tilsvarende beløb bortfaldet, jf. bevil-
lingsafregningens pkt. 18. 
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24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 
 
Oversigt:        
Mio. kr.   F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 
Indtægter.......................................... 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 
10. Det Internationale Havunder-      
     søgelsesråd og EUROFISH      
      Udgift ............................. 5,4 0,0 5,4 5,5 -0,1 
      Indtægt ……………………… 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 
20.  Regionalt rådgivende råd      
      for Østersøen       
      Udgift ............................. 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 
      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) 5.400.000,00 0,00
2. Regnskab 5.545.690,03 145.690,03
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = -145.690,03 -145.690,03
5. Omflytninger, bevillingstekniske 145.690,03 -145.690,03
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 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 ekskl. forbrug af videreført opsparing: 5.600.000 0

 
 På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af 
standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på 14.776 kr. til § 24.21.01. Direktoratet 
for FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS. Når bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2007 5.530.914 kr.  
 
 I forhold til det forbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 5,4 mio. kr., 
fremkommer der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at de faktiske 
udgifter i 2007 til husleje m.m. og medlemsbidragene til ICES og EUROFISH, blev 
lidt større end forudsat på FL 2007.  
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 Merforbruget på 145.690 kr. er i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på 
finansloven under § 24.33 og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 dækket 
ved en overførelse af beløbet fra § 24.33.02. 20. Forskellige nationale og internationa-
le forskningsaktiviteter m.v.  
 
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen  
 
Resultatopgørelse – indeværende år:  
Kroner Udgifter Indtægter 
1. Bevilling (B+TB) 300.000,00 0,00
2. Regnskab 190.674,43 0,00
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 109.325,57 0,00
5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00
6. Årets overskud 109.325,57 0,00

  
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
Kroner Udgifter  
11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 187.296,72 
13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 187.296,72 
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 109.325,57 
15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 296.622,29 
19. Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 296.622,29 

  
Bevilling 2008:  
Kroner Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 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 821 kr. til § 24.21.01. Direktoratet for 
FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2007 til udvikling af tilskudssystemet 
BTAS. Når bortses fra denne korrektion udgør regnskabstallet i 2007 189.854 kr.  
 
 I forhold til det forbrug, der er skønnet på finansloven for 2007 på 0,3 mio. kr., 
fremkommer der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at husle-
jeomkostningerne til sekretariatet for Det Rådgivende Råd for Østersøen er mindre 
end forudsat.  
 
 Det samlede akkumulerede overskud ultimo 2007 på 0,3 mio. kr. videreføres til 
dækning af eventuelle merudgifter i de kommende år, herunder en eventuel forlæn-
gelse af ordningen. Som omtalt og forudsat i Akt 186 22/6 2005 vil en eventuel uud-
nyttet andel af bevillingen ultimo 2009 blive tilbageført til § 24.26.30.11. Struktur-
foranstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren. Heraf er allerede i henhold til FL 2008 
indbudgetteret en overførsel til § 24.26.30.11. på 0,2 mio. kr.i 2010.  
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24.42. EUs markedsordninger 
På FL 07 er den samlede ramme for alle EUs markedsordninger budgetteret til en net-
toindtægt 7,1 mio. kr. Regnskabet 2007 viser modsat en nettoudgift på 43,0 mio. kr. 
svarende til samlet nettomerudgifter på 50,1 mio. kr. Denne nettoændringer hidrører 
fra følgende forhold:  
 
• De samlede mindreindtægter under EUs markedsordninger som følge af diverse 

EU-underkendelser, udgjorde i 2007 49,3 mio. kr. Dette beløb skyldes hovedsage-
ligt den under § 24.42.11.65 omtalte underkendelse på 49,3 mio. kr., jf. Akt 7 af 
28. september 2007. De øvrige bogførte underkendelser under EU's markedsord-
ninger udgjorde i 2007 kun 7 t.kr., der alene fremkommer i relation til produkti-
onstilskuddet vedrørende oksekød, jf. § 24.42.13.33.  

• De samlede nettomerindtægter i forbindelse med inddraget sikkerhedsstillelser i 
2007 udgør 6,2 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. under § 24.42.11.60 og 5,6 mio. kr. un-
der § 24.42.13.60. 

• Desuden er der registreret nettomindreindtægter på samlet 2,1 mio. kr. vedrørende 
EU-refusionen af lagerholdsudgifterne samt rentegodtgørelsen fra EU af den i in-
terventionslagrene bundne kapital, jf. § 24.42.17. 

• Med hensyn til kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-støtten fra Eu-
ro til Kr., blev der i 2007 under EU's markedsordninger registrererede netto-
mindreindtægter på samlet 4,8 mio. kr. 

• Herudover fremkommer en række øvrige mindre nettoændringer på ca. 0,1 mio. 
kr. 
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24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 587,6 0,0 587,6 594,8 -7,2 
Indtægter.......................................... 591,6 0,0 591,6 549,6 42,0 
10. Eksportstøtte, korn      
      Udgift ............................. 26,8 0,0 26,8 4,1 22,7 
      Indtægt …………………… 26,8 0,0 26,8 4,1 22,7 
13. Eksportstøtte, sukker      
      Udgift ............................. 235,0 0,0 235,0 283,6 -48,6 
      Indtægt …………………… 235,0 0,0 235,0 283,6 -48,6 
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter      
      Udgift ............................. 226,2 0,0 226,2 224,9 1,3 
      Indtægt …………………… 226,2 0,0 226,2 224,9 1,3 
33. Eksportstøtte, oksekød      
      Udgift ............................. 8,1 0,0 8,1 3,4 4,7 
      Indtægt …………………… 8,1 0,0 8,1 3,4 4,7 
36. Eksportstøtte, svinekød      
      Udgift ............................. 11,1 0,0 11,1 9,8 1,3 
      Indtægt …………………… 11,1 0,0 11,1 9,8 1,3 
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ      
      Udgift ............................. 21,3 0,0 21,3 5,6 15,7 
      Indtægt …………………… 21,3 0,0 21,3 5,6 15,7 
42. Eksportstøtte, sammensatte varer      
      Udgift ............................. 67,1 0,0 67,1 67,4 -0,3 
      Indtægt …………………… 67,1 0,0 67,1 67,4 -0,3 
48. Eksportstøtte, andet      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 
60. Inddraget sikkerhedsstillelse      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 4,0 0,0 4,0 4,6 -0,6 
65. Reguleringer, eksportstøtte      
      Udgift ............................. -8,0 0,0 -8,0 -5,0 -3,0 
      Indtægt …………………… -8,0 0,0 -8,0 -54,7 46,7 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 for hele hovedkontoen: 361,4 364,4 

 
 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 2007 for hele hovedkontoen på 594,8 
mio. kr. fremkommer der en mindre stigning på 7,2 mio. kr. set i forhold til det bud-
getterede på FL 2007 på 587,6 mio. kr. De største afvigelser er nærmere omtalt ne-
denfor i relation til de enkelte foranstaltninger.  
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 Mindreforbruget på underkonto 10 vedrørende eksportstøtten til korn på 22,7 mio. 
kr. skyldes, at den eksporterede kornmængde i 2007 har været væsentlig mindre end 
forudsat på FL 07.  
 
 Merforbruget på underkonto 13 vedrørende eksportstøtten til sukker på 48,6 mio. 
kr. skyldes en øget eksport i forbindelse med et ekstra salg af sukker inden EUs suk-
kerreform trådte i kraft pr. 1. juli 2006. 
 
 Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. vedrørende eksportstøtte af mejeriprodukter på 
underkonto 30 er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Der har således i foråret 
2007 været en betydelig større eksportmængde end forudsat, hvilket dog modsvares 
af, at alle tilskud til mejeriprodukter er bortfaldet ved udgangen af juni 2007. 
 
 Mindreforbrugene på underkontiene 33, 36 og 39 på henholdsvis 4,7 mio. kr., 1,3 
mio. kr. og 15,7 mio. kr. vedrørende eksportstøtten til oksekød, svinekød samt æg og 
fjerkræ, skyldes generelt at den eksporterede mængde for disse tre produktgrupper 
blev mindre end budgetteret på FL-2007. 
 
 Herudover fremkommer et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende andre eksport-
støtteprodukter, der skyldes, at der på kontoen i 2007 er afholdt særskilte udgifter til 
andre varer, bl.a. frisk frugt og grønt, hvilket der stort set ikke var forventet og derfor 
ikke budgetteret på FL-2007. 
 
 Mindreindtægten på underkonto 65. Reguleringer, eksportstøtte på 46,7 mio. kr. 
fremkommer hovedsageligt som følge af en finansiel korrektion (underkendelse) på 
49.264.009,88 kr. vedrørende EU-Kommissionens refusion af den i Danmark for pe-
rioden 1. juni 2000 til 31. december 2002 ydede eksportstøtte. I henhold til Akt 7 af 
28. september 2007 er der givet Finansudvalget en orientering om denne underken-
delse, der skyldes en ukorrekt gennemførelse af ombytningskontroller ved udførslen 
af støtteberettigede eksportvarer.  
  
 Nettounderskuddet for hele hovedkontoen, der er beregnet som summen af de sam-
lede merudgifter på 7,2 mio. kr. og de samlede mindreindtægter på 42,0 mio. kr., ud-
gør således 49,2 mio. kr. Dette nettounderskud skyldes i store træk ovennævnte un-
derkendelse på 49,3 mio. kr. Samtidig indgår i nettotallet en række modsatrettede be-
vægelser, herunder merindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af at der er inddraget et 
større beløb i flere sikkerhedsstillelser end budgetteret, der delvist opvejes mindreind-
tægter på 0,4 mio. kr. som følge af kursdifferencer ved vekslingen fra euro til kr. 
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24.42.12. Enkeltbetaling (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 7.067,3 0,0 7.067,3 7.187,0 -119,7 
Indtægter.......................................... 7.067,3 0,0 7.067,3 7.183,0 -115,7 
10. Enkeltbetalinger      
      Udgift ............................. 6.991,5 0,0 6.991,5 7.126,4 -134,9 
      Indtægt …………………… 6.991,5 0,0 6.991,5 7.126,3 -134,8 
20. Tillægsstøtte      
      Udgift ............................. 76,8 0,0 76,8 60,7 16,1 
      Indtægt …………………… 76,8 0,0 76,8 60,7 16,1 
65. Reguleringer, enkeltbetaling      
      Udgift ............................. -1,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 
      Indtægt …………………… -1,0 0,0 -1,0 -4,1 3,1 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 for hele hovedkontoen: 7.439,2 7.439,2 
Fra og med 2008 er hovedkontoen § 24.42.14. nedlagt og underkontiene 30 og 35 overflyttet § 
24.42.12. Desuden er støtte til kartoffelstivelse og præmier til handyr og moderfår overflyttet fra § 
24.42.13 til § 24.42.12. 
 
 Enkeltbetalingsordningen, blev indført i 2005 som en del af EUs fælles landbrugs-
politik (CAP-reformen). Efter enkeltbetalingsordningen udbetales der også såkaldt 
tillægsstøtte, som er en delvis kompensation til den enkelte landmand for det fradrag 
på 5 pct. i enkeltbetalingen, der som et led i reformen overføres til landdistriktsord-
ningerne. 
 
 Merforbruget i 2007 på underkonto 10. Enkeltbetalinger på 134,9 mio. kr. skyldes, 
at der ved udgangen af finansåret 2006 var ca. 4.250 ansøgninger ud af en samlede 
ansøgningsmængde på 61.768, som ikke var færdigbehandlet, og derfor først er kom-
met til udbetaling i 2007. Dette modsvares dog delvist af, at der ved udgangen af 
2007 forelå 2.797 nye uafsluttede sager vedrørende de i 2007 modtagne 58.812 an-
søgninger. Årsagen til den manglende afslutning skyldes bl.a. fejlbehæftede sager, en 
række udestående kontrolsager m.v. 
 
 Mindreforbruget på underkonto 20. Tillægsstøtte på 16,1 mio. kr. skyldes, at det 
gennemsnitlige beløb, som ansøgerne er berettiget til i tillægsstøtte er lavere end tid-
ligere forudsat. 
 
 Nettounderskuddet for hele hovedkontoen på 4,0 mio. kr. skyldes hovedsagligt en 
mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af kursdifferencer ved vekslingen fra euro til 
kr., der er bogført på underkonto 65.  
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24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 455,5 0,0 455,5 777,7 -322,2 
Indtægter.......................................... 455,6 0,0 455,6 783,1 -327,5 
10. Korn      
      Udgift ............................. 109,9 0,0 109,9 76,6 33,3 
      Indtægt …………………… 109,9 0,0 109,9 76,6 33,3 
13. Sukker      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 5,5 -5,5 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 5,5 -5,5 
16. Omstruktureringsafgift, sukker      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 396,5 -396,5 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 396,5 -396,5 
19. Tørret foder      
      Udgift ............................. 20,1 0,0 20,1 16,2 3,9 
      Indtægt …………………… 20,1 0,0 20,1 16,2 3,9 
30. Mejeriprodukter      
      Udgift ............................. 23,3 0,0 23,3 12,8 10,5 
      Indtægt …………………… 23,3 0,0 23,3 12,8 10,5 
33. Oksekød      
      Udgift ............................. 246,3 0,0 246,3 247,1 -0,8 
      Indtægt …………………… 246,3 0,0 246,3 247,1 -0,8 
48. Andre støtteordninger      
      Udgift ............................. 58,9 0,0 58,9 25,6 33,3 
      Indtægt …………………… 58,9 0,0 58,9 25,6 33,3 
54. Medansvarsafgift, mælk      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 60,3 -60,3 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 60,3 -60,3 
60. Inddraget sikkerhedsstillelse      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,1 0,0 0,1 5,7 -5,6 
65. Reguleringer, produktionsstøtte      
      Udgift ............................. -3,0 0,0 -3,0 -62,8 59,8 
      Indtægt …………………… -3,0 0,0 -3,0 -63,1 60,1 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 for hele hovedkontoen: 614,5 614,6 
Fra og med 2008 er støtte til kartoffelstivelse og præmier til handyr og moderfår overflyttet fra § 
24.42.13 til § 24.42.12. 
 
 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.  
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 På baggrund af det samlede tilskud i 2007 for hele hovedkontoen på 777,7 mio. kr. 
fremkommer der et merforbrug på 322,2 mio. kr. set i forhold til det budgetterede på 
FL 2007 på 455,5 mio. kr. Dette merforbrug skyldes, at der i forbindelse med sukker-
reformen fra 2006 opkræves en midlertidig omstruktureringsafgift fra sukkerindustri-
en i perioden 2007-2009, der beregnes ud fra de tildelte sukkerkvoter, jf. RFO 
320/2006. Midlerne fra afgiften overføres til en midlertidig oprettet fond for omstruk-
turering af sukkerindustrien i EU i forbindelse med en reduktion af EUs samlede suk-
ker-produktion. Afgiften for 2007 udgjorde 396,5 mio. kr., jf. underkonto 16. 
 
 Når bortset fra merforbruget vedrørende denne nye omstruktureringsafgift, udgør 
hovedkontoens øvrige afvigelser samlet et mindreforbrug på 74,3 mio. kr. De største 
afvigelser er nærmere omtalt nedenfor i relation til de enkelte foranstaltninger. 
 
 Mindreforbruget på underkonto 10 vedrørende produktionsstøtten til korn på 33,3 
mio. kr. skyldes, at gennemsnitssatserne for kornstøtten til avlere og fabrikker i 2007 
blev lavere end forudsat. 
 
 Med hensyn til underkonto 13. Sukker blev det på FL 07 oplyst, at produktionstil-
skuddet til sukker bortfalder fra og med 1. juli 2006. Tilskudsudbetalingerne i 2007 
på 5,5 mio. kr. vedrører imidlertid en række tidligere sager, som endnu ikke var af-
sluttet ved udgangen af 2006. 
 
 Mindreforbruget på 10,5 mio. kr. på underkonto 30. Mejeriprodukter kan bl.a. hen-
føres til, at støtten til smør og fløde anvendt til fremstilling af konditorvarer og kon-
sumis er bortfaldet. Hertil kommer, at blev udbetalt støtte til en lavere mængde af de 
øvrige mejeriprodukter end forudsat. 
 
 Mindreforbruget på 33,3 mio. kr. på underkonto 48. Andre støtteordninger skyldes, 
at der i mindre omfang end forudsat blev udbetalt støtte i 2007 til afsætningsfrem-
mende foranstaltninger og til driftsfonde vedrørende frugt og grønt. 
 
 På underkonto 54. Medansvarsafgift, mælk, der ikke er budgetteret på FL 07, er i 
der 2007 bogførte en udgift og tilsvarende EU-indtægt på 60,3 mio. kr. omfattende 
producenternes afgiftsbetaling i forhold til EUs mælkekvoteregler, såfremt de levere-
de mængder mælk er større end producenternes individuelle kvoter. 
 
 Merindtægten på underkonto 60. Inddraget sikkerhedsstillelse på 5,6 mio. kr. skyl-
des, at der er sket inddragelse af en samlet garanti på 15,0 mio. kr. i en større sag ved-
rørende en enkelt virksomhed, der uretmæssigt har modtaget produktionsstøtte til 
sukker i den kemiske industri. Den del af sikkerhedsstillelsen, der angår certifikatet, 
tilfalder den danske stat, svarende til de 5,7 mio. kr., der i 2007 er bogført på under-
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konto 60, mens den del af inddragelsen på 9,3 mio. kr., der omfatter EU-andelen af 
garantien, er konteret på underkonto 65. 
 
 På underkonto 65. Reguleringer, produktionsstøtte er der i 2007 bogført et samlet 
tilbagebetalingskrav på -71,3 mio. kr. i en større sag vedrørende en enkelt virksom-
hed, der uretmæssigt har modtaget produktionsstøtte til sukker i den kemiske industri. 
Endvidere er der på baggrund af den samme sag bogført EU-andelen af en inddraget 
sikkerhedsstillelse på 9,3 mio. kr. 
 
 Når bortses fra denne sag udgør de registrerede udgifter på underkonto 65 -1,2 
mio. kr., der hovedsageligt omfatter et lidt lavere niveau for øvrige tilbagebetalinger 
vedrørende produktionstilskuddet end budgetteret på FL 07. Afvigelsen mellem ud-
gifts- og indtægtsregistreringerne på 0,3 mio. kr. skyldes kursdifferencer ved vekslin-
gen fra euro til kr., hvor nettomindreindtægten udgør et tilsvarende beløb på 0,3 mio. 
kr. 
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24.42.14. Støtte til proteinafgrøder og energiafgrøder (tekstanm. 135) (Lovbun-
den) 
 
Oversigt:      
Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 
Udgifter............................................. 15,4 0,0 15,4 29,2 -13,8 
Indtægter.......................................... 15,4 0,0 15,4 29,0 -13,6 
30. Præmier til proteinafgrøder      
      Udgift ............................. 9,7 0,0 9,7 8,1 1,6 
      Indtægt …………………… 9,7 0,0 9,7 8,1 1,6 
35. Energiafgrøder      
      Udgift ............................. 5,8 0,0 5,8 20,9 -15,1 
      Indtægt …………………… 5,8 0,0 5,8 20,9 -15,1 
65. Reguleringer, hektarstøtte      
      Udgift ............................. -0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,3 
      Indtægt …………………… -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 for hele hovedkontoen: 0 0 
Fra og med 2008 er hovedkontoen § 24.42.14. nedlagt og underkontiene 30 og 35 overflyttet § 
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte, hhv. underkontiene 30 og 35.  
 
 Merforbruget på 15,1 mio. kr. på underkonto 35. Energiafgrøder skyldes, at der i 
2007 er udbetalt tilskud til energiafgrøder vedrørende både ansøgningsårene 2006 og 
2007. I henhold til FL 07 blev der budgetteret med et samlet areal på 17.400 ha, mens 
det faktiske samlede areal, hvortil der blev udbetalt støtte i 2007, udgjorde  78.500 ha, 
fordelt med henholdsvis 44.600 ha vedrørende 2006 og 33.900 ha vedrørende 2007. 
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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............................................. -12,9 0,0 -12,9 -57,2 44,3 
Indtægter.......................................... -12,9 0,0 -12,9 -57,1 44,2 
10. Nedskrivning ved køb, korn      
      Udgift ............................. 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 
      Indtægt …………………… 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 
11. Tab ved salg, korn      
      Udgift ............................. -19,5 0,0 -19,5 -57,2 37,7 
      Indtægt …………………… -19,5 0,0 -19,5 -57,2 37,7 
65. Reguleringer, intervention      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 
75. Erstatninger og svind      
      Udgift ............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Indtægt …………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 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 Direktoratet for FødevareErhverv opkøb til og salg fra interventions-
lagrene, og der kan herefter forekomme tab og gevinster, samt op- og nedskrivninger 
af lagerværdierne. I 2007 blev der ikke opkøbt korn, mens salget af korn i løbet af 
året blev på 196,3 kr. På baggrund af det samlede salg i 2007, er der ved udgangen af 
2007 ikke længere oplagret interventionsvarer på danske lagre. 
 
 Da der ikke blev foretaget opkøb af korn i 2007, er der heller ikke registreret nogen 
bevægelser på underkonto 10. Nedskrivning ved køb, korn. Herved fremkommer der 
en afvigelse på 6,6 mio. kr. i forhold til den forudsatte nedskrivning på FL 2007.  
 
 Derimod har der i 2007 været et væsentlig større salg af korn fra interventionslag-
rene end forudsat. Af denne årsag blev de registrerede udgifter og indtægter på un-
derkonto 11. Tab ved salg, korn også væsentlig større end forudsat, svarende til en 
afvigelse på 37,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede på FL 2007.4

 
 Det på underkonto 75. Erstatninger og svind i 2007 bogførte beløb på 34.513 kr., 
der ikke er budgetteret på FL 2007. Beløbet omfatter en modtaget erstatning i forbin-
                                                           
4 Konsekvenserne i lagerændringen fremgår i årsrapporten under bilag 6., jf. note 16) til tabel B.6.4. 
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delse med misligholdelse vedrørende en konkret lageropbevaring. Den modtagne ind-
tægt skal ikke refunderes overfor EU. 
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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............................................. 28,5 0,0 28,5 4,5 24,0 
Indtægter.......................................... 31,5 0,0 31,5 5,4 26,1 
48. Refusion fra EUs Landbrugsfond      
      vedrørende interventionslagre,      
      lagerholdsudgifter      
      Indtægt …………………… 28,5 0,0 28,5 4,8 23,7 
49. Refusion fra EUs Landbrugsfond      
      For finansiering af interven-          
      tionslagre      
      Indtægt …………………… 3,0 0,0 3,0 0,6 2,4 
50. Lagerholdsudgifter vedrørende      
      interventionslagre      
      Udgift ............................. 28,5 0,0 28,5 4,5 24,0 

 
Bevilling 2008:  
Mio. kr. Udgifter Indtægter 
Bevilling 2008 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 til 
opbevaring af henholdsvis korn og kød.  
 
 De faktiske udgifter på underkonto 50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventi-
onslagre beløb sig kun til 4,5 mio. kr. i 2007, svarende til et mindreforbrug på 24,0 
mio. kr. i forhold til den budgetterede bevilling på FL 2007. Mindreforbruget vedrø-
rende disse lagerholdsudgifter skyldes, at der i løbet af 2007 har været væsentlig 
mindre korn oplagret end forudsat. Det skal ses i lyset af, at der ikke som forudsat 
blev foretaget opkøb af korn i 2007 samtidig med, at der i 2007 har været et væsentlig 
større salg af korn fra interventionslagrene end forudsat og således, at der ved udgan-
gen af 2007 ikke længere oplagret interventionsvarer på danske lagre. 
 
 Med hensyn til den tilhørende underkonto 48. Refusion fra EUs Landbrugsfond 
vedrørende interventionslagre, lagerudgifter, viser regnskabet en mindreindtægt på 
23,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL 2007. Den beskedne forskel mellem de 
afholdte lagerudgifter og den modtagne EU-refusion af disse lagerudgifter, skyldes at 
EU-refusionen ikke opgøres på grundlag af de faktisk afholdte udgifter, men i stedet 
opgøres på baggrund af en teknisk beregning af den gennemsnitlige lagerbeholdning i 
løbet af et år.  
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 Endelig fremkommer en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. på underkonto 49. Refusion 
fra EUs Landbrugsfond for finansiering af interventionslagre, der skyldes en reduce-
ret kapitalbinding i interventionslagrene som følge af den mindre oplagring end for-
ventet. Herved blev renterefusionen fra EU væsentlig mindre i forhold til det forud-
satte på FL 2007.  
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BILAG  B  
 
 

til Direktoratet for FødevareErhvervs            
årsrapport 20071

 
 
 
 

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

 
 
 Under en række hovedkonti indgår en eller flere underkonti, som ikke admini-
streres af direktoratet, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Bidraget til de 
regnskabsmæssige forklaringer for disse konti er medtaget i bilag A til direkto-
ratets årsrapport 2007 efter aftale med Økonomistyrelsen. 
 
 
Hovedkonti - og underkonti: Administreres af:
§ 24.2. Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold  
§ 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1,3 
og 115) 

 

§ 24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) 
 10. Landlegatet 
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen 
25. Tilskud til det danske kokkelandshold 

DFFE 
DFFE  
DFFE  

 26. Tilskud til Den Økologiske Have 
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse 

DFFE 
Dep./DFFE 

 47. Reserve til miljøfremmende formål Dep./DFFE 
 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab DFFE 
 70. Støtteforanstaltninger i fjerkræsektoren DFFE 
 80. Tilskud til skolefrugt 
81. Tilskud til skolemadsordninger 
82. Tilskud til netværksaktiviteter 

DFFE  
DFFE  
DFFE 

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

 10. Vikarordninger i jordbruget DFFE 

                                                           
1 Direktoratet for FødevareErhvervs årsrapport 2007, bilag 6 og 12. 
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Hovedkonti - og underkonti: 

Administreres af:

§ 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeri-
området  
§ 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)  

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

DFFE  
DFFE 

 17. Kvalitetsforbedring af fødevarer DFFE 
 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder DFFE 
 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 
33)  

 
DFFE 

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

DFFE 
DFFE 
DFFE 

 41. Udviklings- og demonstrationsprojekter i jordbrugsbedrifter DFFE 
 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud  
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne 
48. Aktiviteter for børn og unge 
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne 

DFFE  
DFFE  
DFFE  
DFFE 

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

§ 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v.  (Reservationsbev.) 
 10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk.    
1, nr. 1 

 
DFFE 

 61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen
§ 24.23.15. Tilskud under Fælleskabsinitiativet LEADER (Reservationsbev.) 

 10. Mål 5b    DFFE 
 65. Fællesskabsinitiativet LEADER  DFFE 

§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-,  jordbrugs- og 
fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

 10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren  DFFE 
§ 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 DFFE 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres af:
§ 24.24. Driftsstøtte i jordbruget   
§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)  (Lovbunden) 

 10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere DFFE 
 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) DFFE 
 16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler) DFFE 
 18. Fonden for økologisk landbrug  DFFE 
 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger  DFFE 
 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget  DFFE 
 65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter  DFFE 

§ 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren   
§ 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstnanm. 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 DFFE 
 60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet DFFE 

§ 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reser-
vationsbev.) 

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

§ 24.3. Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning  
§ 24.33. Forskning inden for fødevareområdet   
§ 24.33.02 Tilskud til fødevareforskning (Reservationsbev.) 

 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren DFFE 
 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v. 
(tekstanm. 118) 
25. Bidrag til NordForsk 
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III 
40. VMP III, forskningsprogram 

 
DFFE 
DFFE 
DFFE  
DFFE 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres af:
§ 24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)  
§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) 

 10. Fiskepleje, herunder udsætninger DFFE 
§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

 10. Det Internationale Havundesøgelsesråd og EUROFISH DFFE 
 20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen DFFE 

§ 24.4. Markedsordninger  
§ 24.42. EUs markedsordninger  
§ 24.24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) 

 10. Eksportstøtte, korn DFFE 
 13. Eksportstøtte, sukker DFFE 
 30. Eksportstøtte, mejeriprodukter DFFE 
 33. Eksportstøtte, oksekød DFFE 
 36. Eksportstøtte, svinekød DFFE 
 39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ DFFE 
 42. Eksportstøtte, sammensatte varer DFFE 
 48. Eksportstøtte, andet DFFE 
 60. Inddraget sikkerhedsstillelse DFFE 
 65. Reguleringer, produktionsstøtte DFFE 

§ 24.24.42.12. Enkeltbetaling (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 10. Enkeltbetalinger DFFE 
 20. Tillægsstøtte DFFE 
 65. Reguleringer, enkeltbetaling DFFE 

§ 24.24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden) 
 10. Korn DFFE 
 13. Sukker DFFE 
 16. Omstruktureringsafgift, sukker 
19. Tørret foder 

DFFE  
DFFE 

 30. Mejeriprodukter DFFE 
 33. Oksekød DFFE 
 48. Andre støtteordninger DFFE 
 54. Medansvarsafgift, mælk DFFE 
 60. Inddraget sikkerhedsstillelse DFFE 
 65. Reguleringer, produktionsstøtte DFFE 
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Hovedkonti - og underkonti: Administreres af:
§ 24.24.42.14. Præmier til proteinafgrøder og støtte til energiafgrøder 
(tekstanm. 135) (Lovbunden) 

 30. Præmier til proteinafgrøder DFFE 
 35. Energiafgrøder DFFE 
 65. Reguleringer, hektarstøtte DFFE 

§ 24.24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved inter-
vention (tekstanm. 135) (Lovbunden) 

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

DFFE  
DFFE 

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

 48. Refusion fra EUs Landbrugsfond vedrørende interventionslagre, 
      lagerudgifter 

 
DFFE 

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

  
DFFE 

 50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre DFFE 
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BILAG  C  
 

til Direktoratet for FødevareErhvervs            
årsrapport 20071

 
 

Oversigt over transaktioner i henhold til  
bevillingsafregningen for 2007. 

 
 
 Som supplement til de regnskabsmæssige forklaringer er der i nærværende 
bilag C en oversigt over transaktionerne i henhold til bevillingsafregningen for 
2007, hvoraf fremgår de foretagne indrapporteringer til bevillingsafregningens-
skemaets pkt. 5, 12, 16, 17 og 18. Oversigten omfatter samtlige de af direktora-
tet administrerede bevillingskonti inden for både anlæg og tilskud, hvor der fo-
rekommer transaktioner. 
 

                                                           
1 Direktoratet for FødevareErhvervs årsrapport 2007, bilag 6 og 12. 
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