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1. PÅ TEGNING 

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 70 

af 27. januar 2011. Påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens  

§ 39, stk. 4. 

 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som NaturErhvervstyrelsen, CVR-

nr. 20814616, er ansvarlig for, jf. bilag 4.6, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, 

som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016. 

 

Det tilkendegives hermed: 

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

mationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrap-

porten er fyldestgørende, 

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

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-

taler og sædvanlig praksis, og 

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

valtning af de midler, der vedrører driften af NaturErhvervstyrelsen. 
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2. BERETNING   

2.1 PRÆSENTATION AF NATURERHVERVSTYRELSEN  
NaturErhvervstyrelsen er en institution under Miljø- og Fødevareministeriet, som pr. 1. 

februar 2017 har skiftet navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. I nærværende rapport vil 

det hidtidige navn blive anvendt, da årsrapporten aflægges for regnskabsåret 2016. 

 

Det er styrelsens overordnede mål at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt landbrug 

og fiskeri samt tilfredse kunder og samarbejdspartnere, som opfatter styrelsen som kom-

petent, effektiv og serviceminded.  

 

Styrelsens hovedopgave er at administrere cirka ni milliarder kroner om året i tilskud til 

primært landbrug og fiskeri samt forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn om-

stilling i erhvervene. Styrelsen administrerer flere end 100 tilskudsordninger, hvoraf 

Grundbetaling til landmænd er den største. Mere end 80 pct. af pengene kommer fra EU, 

mens resten finansieres af den danske stat. Styrelsen er, som den eneste i Danmark, god-

kendt til at udbetale tilskud fra EU´s landbrugs- og fiskerifonde til bl.a. landmænd, fi-

skere og virksomheder. Udbetalingerne skal leve op til EU’s regler herom. 

  

Herudover regulerer styrelsen erhvervene ved at udvikle og implementere EU-ret, love og 

bekendtgørelser, som skal sikre rammerne for en konkurrencedygtig erhvervsudvikling på 

et bæredygtigt grundlag. 

 

Endvidere fører styrelsen kontrol med erhvervene for at sikre, at love og regler overhol-

des og har den ønskede effekt. Styrelsen udfører ca. 22.000 fysiske kontroller om året. 

    

Som led i sit arbejde har styrelsen omfattende kontakt med landmænd og fiskere og en 

bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevare-

området. Styrelsen prioriterer en åben dialog med sin omverden og samarbejde med kun-

der og interessenter. Dette er afgørende for at fremme de bedste løsninger for erhverv og 

samfund. 

 

Styrelsen har afdelinger, enheder og inspektorater rundt omkring i hele landet samt kon-

trolskibe til vands. Styrelsens hovedsæde ligger i Nyropsgade i København, og styrelsen 

beskæftiger samlet 1.212 årsværk1.  

 

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 24.21.01. En samlet oversigt over NaturErhverv-

styrelsens hovedkonti på Finansloven findes i bilag 4.6.   

                                                 
1 Kilde: Statens Koncern System 
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2.2 LEDELSESBERETNING 
NaturErhvervstyrelsen vurderer, at årets resultater er tilfredsstillende. Styrelsen har i 2016 

fokuseret på konsolidering og sikker drift til gavn for kunder og samfund i et år, hvor sty-

relsen har gennemført første etape af flytningen af arbejdspladser fra styrelsens afdeling i 

København til Sønderjylland og samtidig prioriteret betydelige ressourcer til navnlig im-

plementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken samt servicetjekket af fiskeriområdet. 

 

Nedenfor præsenteres nogle af de væsentligste faglige resultater for 2016. 

 

1. NaturErhvervstyrelsens hovedopgave er at administrere EU's landbrugs- og fiskeri-

støtte, herunder udbetale ca. 9 milliarder kroner om året i tilskud til landbrug og fiskeri. 

Alle udbetalinger er sket rettidigt i forhold til målene i resultatkontrakten. Dette er særligt 

tilfredsstillende i forhold til styrelsens udbetaling af EU’s direkte landbrugsstøtte (Grund-

betaling), da denne udgør ca. 6,5 mia. kr. årligt, hvilket har væsentlig betydning for er-

hvervets driftsøkonomi. De øvrige sagsbehandlingsmål vedrørende EU’s landsdistrikts- 

og fiskeriprogrammer er ligeledes opfyldt.  

 

Uanset målopfyldelsen må det konstateres, at der fortsat er udfordringer på projektstøtte-

området, som ikke afspejles til fulde i sagsbehandlingsmålene. I 2016 udskydes således 

bl.a. tilsagn om tilskud for ca. 535,2 mio. kr. svarende til ca. 30 pct. af tilskudsrammen til 

disse ordninger til 2017. Udfordringerne skyldes navnlig komplekse regler og begrænset 

IT-understøttelse. Disse udfordringer er ikke nye, men forværres af personaleudskiftnin-

gen som følge af flytningen af dele af styrelsen til Sønderjylland.Styrelsen arbejder lige 

nu målrettet på en flerårig handlingsplan til håndtering af området, jf. afsnit 2.5. Styrelsen 

har tilsvarende været udfordret med udbetalingen af Økologisk arealtilskud i 2016, hvil-

ket overvejende skyldes nye EU-krav om kortindtegninger, som også håndteres via hand-

lingsplanen.  

 

I efteråret 2016 opnåede styrelsen akkreditering efter den internationale standard for for-

valtning af informationssikkerhed, ISO 27001-standarden. Dette var et væsentligt foran-

dringsprojekt for hele organisationen med at gennemgå og ensarte IT-systemer, skabelo-

ner, procedurer og instrukser. Akkrediteringen kræves af EU for udbetalingsorganer. 

 

2. Som led i regeringens plan Bedre Balance flytter NaturErhvervstyrelsen op mod 392 

arbejdspladser til Sønderjylland. Flytningen følger planen. Første etape af flytningen til 

Augustenborg blev gennemført i 2016 med åbning af afdelingen den 2. maj 2016, hvor 45 

medarbejdere var ansat. Løbende er der blevet ansat yderligere medarbejdere, og ultimo 

året er 168 medarbejdere ansat i Augustenborg. Arbejdspladserne, der skal flytte til Tøn-

der, er etableret. Flytningen af opgaver til Augustenborg fortsætter, så der medio 2017 vil 

være ca. 330 medarbejdere i Augustenborg. 151 medarbejdere har forladt en flytteberørt 

stilling ved udgangen af året, hvilket har medført et væsentligt videnstab i styrelsen.   

 

3. Implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken, herunder servicetjekket af fiske-

riområdet har været en stor opgave og væsentlig prioritet for styrelsen i 2016. I første 

omgang har fokus været på at forberede og implementere en model for målrettede efteraf-

grøder, der skal modvirke en midlertidig forringelse af kvælstoftilstanden i forhold til 

vandmiljøet. Dette er uddybet i afsnit 2.4.2. Sideløbende har der været gennemført et væ-

sentligt arbejde med ny husdyrregulering, omlægning af landdistriktsprogrammet, mini-

vådområder, økologisk erhvervsteam, bioøkonomi mm. Desuden har NaturErhvervstyrel-

sen bidraget væsentligt med fagligt indhold til servicetjek af fiskeriområdet. 

 

4. Årets økonomiske resultat er et underskud på 14,7 mio. kr., jf. tabel 1, og årets samlede 

forbrug udgør 1.019,4 mio. kr. Til sammenligning var der på Finansloven budgetteret 

med 997,6 mio. kr.  
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Årets resultat kan primært henføres til de ekstraordinære omkostninger relateret til flyt-

ningen af de 392 arbejdspladser til Augustenborg på Als samt Tønder. Omkostningerne 

vedrører mestendels etablering og opbygning af afdelingen i Augustenborg, rejseomkost-

ninger, omkostninger til dobbeltbemanding – særligt i produktionsenhederne – samt hen-

sættelse vedrørende fratrædelsesgodtgørelser til flyttevarslede medarbejdere.  

I årets resultat er der indeholdt et overskud på 0,5 mio. kr. vedrørende gebyraktiviteter og 

0,8 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Se bilag 4.2 og 4.3 for en nærmere 

gennemgang af resultatet for hhv. indtægtsdækket virksomhed og gebyrfinansieret virk-

somhed. Det akkumulerede overførte overskud udgør ultimo 2016 123,2 mio. kr.  
 

NaturErhvervstyrelsens samlede personaleomkostninger var i 2016 på 607,7 mio. kr., der 

omfatter lønninger samt løntilskud og anlægsløn. Forbruget under lønsumsloftet udgør 

604,0 mio. kr., hvilket sammenholdt med lønsumsloftet inkl. konverteringer på 582,7 

mio. kr. medfører forbrug af opsparet lønsumsloft på 21,3 mio. kr., jf. tabel 11.  

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2016 haft et årsværksforbrug på 1.212, hvilket er en stigning 

på 18 årsværk ift. 2015. Dette skyldes dels den midlertidige dobbeltbemanding og dels 

opnormeringen af ledere og medarbejdere, som følge af den organisationsændring, der 

trådte i kraft d. 1. juni 2016 – begge dele som følge af flytningen til Sønderjylland. Den 

gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk i 2016 er på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret i for-

hold til 2015.  

 

NaturErhvervstyrelsen havde i 2016 en låneramme på 528,0 mio. kr., hvoraf udnyttelsen 

ultimo 2016 udgør 210,5 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 39,9 pct.  

 

Årets resultat vurderes tilfredsstillende i forhold til det på finansloven budgetterede. Sær-

ligt idet merforbruget var forventet af NaturErhvervstyrelsen fra årets start, da omkostnin-

gerne til flytningen af de 392 arbejdspladser til Sønderjylland efter aftale med departe-

mentet ikke var indbudgetteret i grundbudgettet for 2016.  
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Tabel 1: NaturErhvervstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.)  

Note   Resultatopgørelse 2015 2016 2017 

1   Ordinære driftsindtægter -966,1 -969,5 -973,8 

2   Ordinære driftsomkostninger 955,6 997,9 981,3 

    Resultat af ordinær drift -10,4 28,4 7,5 

    Resultat før finansielle poster -47,9 2,5 -13,4 

    Årets resultat -36,0 14,7 0,0 

    Balance 2015 2016 2017 

    Anlægsaktiver 294,8 266,6 - 

 3   Omsætningsaktiver 128,0 147,0 - 

    Egenkapital -133,3 -147,5 - 

    Langfristet gæld -288,0 -281,4 - 

    Kortfristet gæld -265,4 -188,3 - 

    Finansielle nøgletal og udvalgte KPI’er 2015 2016 2017 

 4   Udnyttelsesgrad af lånerammen (i pct.) 47,0 39,9 50,1 

    Bevillingsandel (i pct.) 85,8 86,0 89,1 

   Negativ udsvingsrate 4,6 5,2 5,2 

   Overskudsgrad (i pct.) 3,7 -1,5 0,0 

    Personaleoplysninger 2015 2016 2017 

5   Lønforbrug 598,6 607,7 604,7 

    Antal årsværk 1.193,7 1.212,1 1153,0 

   Årsværkspris 0,5 0,5 0,5 

Kilde: Statens Koncern System (2015 og 2016), Statens Budgetsystem (2017) 

Note 1) Ud over de ordinære driftsindtægter på 969,5 mio. kr. er der andre driftsindtægter samt finansielle indtægter på samlet 35,2 mio. kr., 

hvilket bevirker at årets samlede indtægter er 1.004,7 mio. kr.  

Note 2) Ud over de ordinære driftsomkostninger på 997,9 mio. kr. er der andre driftsomkostninger samt finansielle omkostninger på samlet 

21,5 mio. kr., hvilket bevirker at årets forbrug er 1.019,4 mio. kr. 

Note 3) Omsætningsaktiver er i denne tabel opgjort som styrelsens tilgodehavender. Tidligere har opgørelsen af omsætningsaktiverne både 

indeholdt tilgodehavender og likvide beholdninger.  

Note 4) Se tabel 10 for en oversigt over udnyttelsen af lånerammen 

Note 5) Lønforbruget er inkl. omkostninger til afskedigelse af tjenestemænd og inkl. fradrag for anlægsløn. Dette forklarer afvigelsen ift. de 

samlede personaleomkostninger på 606,3 mio. kr. i tabel 6.  

 

 

Definition af nøgletal samt udvalgte KPI’er  

KPI / nøgletal Beskrivelse 

Udnyttelsesgrad af lånerammen Ultimo saldo FF4 / Låneramme 

Bevillingsandel Indtægtsført bevilling / Ordinære driftsindtægter 

Negativ udsvingsrate Overført overskud / Startkapital 

Overskudsgrad Årets resultat / Ordinære driftsindtægter 

Årsværkspris Personaleudgifter / Årsværk 

 

 

Tabel 2a: NaturErhvervstyrelsens hovedkonto (mio. kr.) – DRIFT  

DRIFT Bevilling  
(FL + TB) Regnskab 

Overført 
overskud 

ultimo 

§ 24.21.01. 

NaturErhvervstyrelsen 

(driftsbevilling) 

  

Udgifter 997,6 1.019,4 - 

Indtægter -163,8 -171,0 - 

Total 833,8 848,5 123,2 

Kilde: Statens Koncern System  
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Tabel 2b: NaturErhvervstyrelsens hovedkonti (mio. kr.) – ADMINISTREREDE ORDNINGER  

ADMINISTREREDE ORDNINGER                                                 Bevilling 
(FL + TB) Regnskab 

Videreførelse 
ultimo 

I alt 

Udgifter 9.404,4 8.580,9 281,2 

Indtægter -8.125,0 -7.243,8 - 

§ 24.21.02. 
Forskellige tilskud  

(reservationsbevilling) 

 

Udgifter 57,8 55,3 1,2 

Indtægter -18,1 -15,3 - 

§ 24.23.03. 

Støtte til udvikling af  

Landdistrikterne 
(reservationsbevilling) 

 

Udgifter 1.152,7 732,4 186,5 

Indtægter -1.123,1 -641,7 - 

§ 24.23.04.  
Miljøstøtte (artikel 68) 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 0,0 1,1 0,1 

Indtægter 0,0 -1,1 - 

§ 24.23.06.  
Tilskud til fremme af Økologi 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 30,0 30,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 - 

§ 24.24.51.  

Produktions- og promilleafgiftsfonde 
m.v. inden for fødevaresektoren 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 304,5 314,5 0,0 

Indtægter -30,0 -30,0 - 

§ 24.26.30. 

Tilskud inden for fiskerisektoren med 
EU-medfinansiering 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 365,6 304,5 92,0 

Indtægter -308,8 -260,5 - 

§ 24.33.02. 

Tilskud til udvikling og demonstration  
(reservationsbevilling) 

Udgifter 261,2 267,8 0,0 

Indtægter -1,0 0,0 - 

§ 24.33.03. 

Forskningsbaseret Myndighedsbetjening 
(reservationsbevilling) 

Udgifter 552,7 552,7 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 - 

§ 24.37.40.  
Fiskepleje, herunder Udsætninger 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 31,0 29,3 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 - 

§ 24.37.45.  
Fritidsfiskertegn og Lystfiskertegn 

(anden bevilling) 

Udgifter 0,0 0,0  

Indtægter -41,0 -39,3 - 

§ 24.37.50.  

Øvrige tilskud vedrørende  
Fiskerisektoren 

(reservationsbevilling) 

Udgifter 6,9 5,7 1,5 

Indtægter 0,0 0,0 - 

§ 24.42.11.  

Eksportstøtte 

(lovbunden bevilling) 

Udgifter 0,0 0,0 - 

Indtægter -1,0 -0,2 - 

§ 24.42.12. 

 Direkte landbrugsstøtte 
(lovbunden bevilling) 

Udgifter 6.588,6 6.139,1 - 

Indtægter -6.548,6 -6.109,4 - 

§ 24.42.13.  
Forskellige støtteordninger under den 

fælles markedsordning 

(lovbunden bevilling) 

Udgifter 53,4 148,5 - 

Indtægter -53,4 -146,4 - 

Kilde: Statens Koncern System. 
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Tabel 2c: Hovedkonti der administreres af Statens Administration/Udbetaling Danmark (mio. kr.)  

STATENS ADMINISTRATION/UDBETALING DANMARK 
Bevilling 
(FL + TB) Regnskab 

Videreførelse 
ultimo 

§ 24.21.04. 

Forskellige tilskud  
(anden bevilling) 

Udgifter 0,7 0,4 - 

Indtægter -0,7 -0,4 - 

§ 24.24.05 
Yngre jordbruger-ordningen 

(lovbunden bevilling) 

Udgifter 40,1 60,5 - 

Indtægter -12,5 -10,0 - 

§ 24.24.44. 
Refinansieringsordningen for landbruget 

(anden bevilling) 

Udgifter 63,3 140,8 - 

Indtægter -32,0 -109,7 - 

§ 24.24.60. 

Afdrag og afskrivninger på lån 

(anden bevilling) 

Udgifter 4,0 8,2 - 

Indtægter -70,1 -86,1 - 

§ 24.26.10. 

Nationale tilskud inden for  
Fiskerisektoren 

(anden bevilling) 

Udgifter 0,1 0,0 - 

Indtægter 0,0 0,0 - 

Kilde: Statens Koncern System. 

Note: Ordningerne administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, idet opgavevaretagelsen overflyttes fra Statens Administra-

tion, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. 

 

 

Tabel 2d: NaturErhvervstyrelsens hovedkonto (mio. kr.) – ANLÆG  

ANLÆG 
Bevilling 
(FL + TB) Regnskab 

Videreførelse 
ultimo 

§ 24.21.05. 

Anlægsprogram 

(anlægsbevilling)  

Udgifter 282,7 175,7 144,9 

Indtægter -276,8 -192,2 - 

Kilde: Statens Koncern System. 
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2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER  

Tabel 3 viser den overordnede økonomi for NaturErhvervstyrelsens 4 hovedopgaver, jf. 

finanslovens oversigt over specifikation af udgifter. Fordelingen på hovedformål sker 

ved, at de enkelte aktiviteter i styrelsen er bundet entydigt op på finanslovens FL-formål. 
 

 

Tabel 3: NaturErhvervstyrelsens opgaver (mio. kr.)  

Hovedformål (FL-formål) 
Bevilling 
(FL+TB) 

Øvrige 
indtægter 

Omkost- 
ninger 

Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 
 -279,5   -4,8   322,9   38,5  

1. Regulering og politikudvikling  -48,5   -54,1   111,9   9,3  

2. Tilskud  -270,8   -62,6   313,0   -20,3  

3. Kontrol  -235,0   -49,5   271,6   -12,8  

I alt  -833,8   -171,0   1.019,4   14,7  

Kilde: Statens Budgetsystem og Navision. 

 

 

NaturErhvervstyrelsens indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsindtæg-

ter, herunder indtægter fra gebyrer mv. 
 

Omkostninger knyttet til hovedformål ”0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-

ministration” omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af styrelsens lejemål samt ud-

gifter til stabsfunktioner, herunder drift og vedligehold af alle it-systemer i styrelsen, dvs. 

inklusive de IT-systemer, der anvendes under hovedformål 2. Tilskud og 3. Kontrol. De 

samlede omkostninger for hovedformål 0 har i 2016 været på 322,9 mio. kr. Dette er en 

del højere end tidligere år grundet udgifter knyttet til opbygningen af Augustenborg. 

 
Omkostningerne under hovedformål ”1. Regulering og politikudvikling” omfatter de fag-

lige opgaver i forbindelse med politikudvikling. De samlede omkostninger for hovedfor-

mål 1 har i 2016 været på 111,9 mio. kr. De væsentligste aktiviteter under dette formål er: 

 

 Forhandlinger med EU-Kommissionen 

 Udformning af nye støtteordninger 

 Policy og lovarbejde vedr. landbrugsloven 

 Udmøntning af EU-direktiver 

 Gennemførelsen af EU’s regler om krydsoverensstemmelse i Danmark 

 Plantesundhed 

 Import/eksport af frø, planter og plantemateriale 

 Certificering af kartofler, frø og sædekorn samt skovfrø 

 Autorisation og kontrol af træemballage 

 National fiskeriregulering (erhvervsfiskeri, akvakultur og rekreativt fiskeri) 

 Politikskabende og reguleringsmæssige dele af fiskeriområdet. Derudover understøt-

telse af synergier til andre områder som f.eks. Natura 2000-området 

 Sekretariatsbetjening af Udvalg for Erhvervsfiskeri, Muslingeudvalg, Udvalg for Re-

kreativt Fiskeri og Bierhvervsnævnet 

 Miljøregulering af landbruget 

 Fremme af økologi, miljø og biodiversitet gennem arealtilskudsordninger 

 Bevaring af jordbrugets genetiske ressourcer, herunder relation til anvendelse af gen-

modificerede afgrøder (GMO) 

 Landbrugets klimapåvirkning 
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Omkostningerne under hovedformål ”2. Tilskud” udgøres af de faglige opgaver vedrø-

rende styrelsens tilskudsordninger, herunder grundbetalingsordningen, ordninger under 

landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet samt vådområder. De samlede 

omkostninger for hovedformål 2 har i 2016 været på 313,0 mio. kr. De væsentligste akti-

viteter under dette formål er: 

 

 Sagsbehandling og udbetaling af arealstøtteordninger 

 Sagsbehandling vedr. tilskud til projekter inden for jordbrug, fiskeri, fødevareforar-

bejdning, EU’s markedsordninger og nationale ordninger 

 Administration af betalingsrettigheder (arealstøtteordninger) 

 Opkøb og gensalg af projektarealer samt jordfordelinger 

 Permanente og midlertidige beholdninger af landbrugs- og naturarealer (udlejning, 

anlægsarbejder, forkøbsret, salg ved udbud) 

 Administration af vådområder, lavbundsprojekter, landskabs- og biotopforbedrende 

beplantninger, bilag IV arter, Natura 2000, vandløbsrestaurering 

 Udarbejdelse af kontrolinstrukser og vejledninger til både kunder og sagsbehandlere 

 Løbende rapportering til EU om udbetalinger 

 Sagsbehandling af import- og eksportgarantier 

 Koordinering af og opfølgning på revisionsbesøg fra EU-Kommissionen, Rigsrevisio-

nen m.fl. 

 

 

Hovedformål ”3. Kontrol” omfatter omkostninger til alle kontrolopgaver i styrelsen, dvs. 

blandt andet arealkontrol, økologikontrol, søværtskontrol og gebyrfinansieret kontrol. De 

samlede omkostninger for hovedformål 3 har i 2016 været på 271,6 mio. kr. De væsent-

ligste aktiviteter under dette formål er: 

 

 Fiskerikontrol – både på land og til søs 

 Jordbrugskontrol, primært vedrørende: 

 Arealkontrol 

 Projektstøtteordningerne 

 Virksomhedsordningerne 

 Økologikontrol af økologiske landmænd. Der forventes i 2017 udført ca. 2850 an-

tal økologikontroller. 

 Krydsoverensstemmelseskontrol samt kontrol for andre myndigheder (pesticider, 

mærkning af dyr og foderhygiejnekontrol) 

 Kontrol af gødningsregnskaber og harmoniundtagelsen 

 Opdatering og vedligeholdelse af markblokke 

 Indkøb, opsætning og analyser af satellit- og luftfotos 

 Udarbejdelse af risikoanalyser samt udvikling af risikobaserede kontrolmetoder til 

den udøvende kontrol 

 Døgnovervågning og servicering af fiskefartøjer 
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2.4 MÅLRAPPORTERING  
 
2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt   
I 2016 har NaturErhvervstyrelsen ved årsrapportens aflæggelse opfyldt 11 ud af de 14 re-

sultatkrav, som indgår i styrelsens resultatkontrakt for 2016. Dette svarer til en målopfyl-

delse på 80 pct.  

  

Målopfyldelsen vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Den fremgår af tabel 4 og er 

desuden nærmere beskrevet i bilag 4.7. 
 

 

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

    Mål Resultatkrav (RK) 
Vægt i resultat-

kontrakt 
Slutstatus Resultat 

    RK 1 Grundbetaling 15 pct. Opfyldt 15 pct. 

    RK 2 IT-performance (jordbrug) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 3 IT-performance (fiskeri) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 4 Reduktion af underkendelser 10 pct. 
*ikke op-

gjort 
 

    RK 5 ISO-certificering af NaturErhvervstyrelsen 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 6 Høj kundetilfredshed 10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 7 
Sagsbehandling af landdistrikts- og  
fiskeriprogrammer  

10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 8 Sagsbehandling af landdistriktsprogrammet  5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 9 
Effekt på sagsbehandling ved administrativ forenkling på 

tilskudsområdet  
5 pct. Ikke opfyldt 0 pct. 

    RK 10 Kontroleffekt  (fiskeri) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 11 Udvikling af efterafgrødeordning  10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 12 Prognosepræcision (drift) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 13 Sygefravær 5 pct. Ikke opfyldt 5 pct. 

    RK 14 Rettidighed i minister- og departementsbetjening 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

 Opfyldte mål   11 80 pct. 

 Delvist opfyldte mål   0 0 pct. 

 Ikke-opfyldte mål   2 10 pct. 

  Samlet målopfyldelse    11 80 pct. 

Note: Succeskriterier fremgår af bilag 4.7. 

*: Det har ikke været muligt at opgøre resultatkrav 4, da årsrevisionen først foreligger efter årsrapportens færdiggørelse. Når resultatet fore-

ligger, opgøres målet derfor i en allonge til årsrapporten. 

 

 
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger  
Nedenfor analyseres og vurderes udvalgte måldele i resultatkontrakten, som har haft sær-

lig betydning for virksomheden i 2016 (A-F). Den samlede beskrivelse findes i bilag 4.7. 

 

 

A. Udbetaling af landbrugsstøtte 

Udbetaling af Grundbetaling, mål 1 i resultatkontrakten 

 

Grundbetalingsordningen med en årlig udbetaling på ca. 6,5 mia. kr. til ca. 39.600 land-

mænd er en kerneydelse for NaturErhvervstyrelsen og økonomisk vigtig for landmæn-

dene. EU's landbrugsreform (2014-20) medførte en opdeling af den tidligere Enkeltbeta-

ling i Grundbetaling og Grøn støtte.  
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Ansøgningsrunden 2016 åbnede som planlagt 1. februar 2016 og afsluttedes som planlagt 

21. april 2016. Over 70 pct. af ansøgningerne var fejlfri ved indsendelsen og kunne be-

handles fuldt automatisk på den del af sagsbehandlingen, der kaldes Fællessagen. Den 15. 

december var 38.001 af i alt 39.567 modtagne ansøgninger færdigbehandlet, svarende til 

96,0 pct., og pr. 31. januar 2017 var 38.960 modtagne ansøgninger færdigbehandlet, sva-

rende til 98,8 pct.  

 

For sagsbehandlingen har 2016 været præget af flytningen af opgaver til Augustenborg 

og stor personaleomsætning. De nye medarbejdere har gennem året modtaget undervis-

ning og oplæring og har sammen med erfarne medarbejdere i København sagsbehandlet 

årets ansøgninger. Et hold af erfarne medarbejdere har året igennem supporteret de nye 

medarbejdere. 

 

Udbetalingsmålet er styrelsens vigtigste mål, og det er meget tilfredsstillende for styrel-

sen, at målet er opfyldt. Dette vidner om effektivt samarbejde og flerårig indsats omkring 

denne centrale værdikæde fra ansøgning til udbetaling. 

 

 

B.   EU-underkendelser 

EU-underkendelser, mål 4 i resultatkontrakten 

 

Det har ikke været muligt at opgøre resultatkrav 4, da årsrevisionen først foreligger efter 

årsrapportens færdiggørelse. Når resultatet foreligger, opgøres målet derfor i en allonge til 

årsrapporten. 

 

 

C. Høj kundetilfredshed 
Kundetilfredshed, mål 6 i resultatkontrakten 

 

Styrelsen har også i 2016 haft fokus på kundetilfredshed. Målet er, at det skal være nemt 

og enkelt for kunderne at forstå og bruge styrelsens løsninger, og at styrelsen altid leverer 

til tiden. Med henblik på at understøtte dette har styrelsen i 2016 bl.a. gennemført flere 

forbedringer af selvbetjeningsløsningerne – herunder Tast selv-service. Herudover har 

styrelsen igangsat projekter, der skal forbedre både vejledninger og telefonbetjeningen. 

  

Delmål 1 for kundernes tilfredshed med telefonbetjeningen i Kundevejledningen er op-

fyldt med et resultat på 4,3 på en fem-punkt-skala (målet var 3,7). Dette vurderes særligt 

tilfredsstillende i lyset af, at Kundevejledningen (telefonbetjeningen) i løbet af 2016 her 

påbegyndt overflytningen til Augustenborg. Det har medført stor udskiftning i bemandin-

gen, men alle medarbejdere har i hele forløbet sikret en fortsat velfungerende kundeser-

vice.  

 

Delmål 2 for kundernes tilfredshed med Tast selv-service er nået med en tilfredshed på 65 

pct. af landbrugskonsulenterne og 47 pct. af landmændene - målet var henholdsvis 62 pct. 

og 45 pct. Brugerundersøgelsen viste en fremgang i kundetilfredsheden efter et dyk i 

2015, hvor kun 54 pct. af konsulenterne og 32 pct. af landmændene var tilfredse.   

 

Tast Selv-service anvendes af landmænd og landbrugskonsulenter til ansøgninger om 

blandt andet landbrugsstøtte og projektstøtte. Tast Selv-service er det system, som største-

delen af NaturErhvervstyrelsens kunder benytter, og derfor er oplevelsen af Tast Selv-ser-

vice væsentlig for kundernes oplevelse af styrelsens service. 
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D.  Sagsbehandlingstider på tilskudsordninger 

Sagsbehandlingstider på tilskudsordninger, mål 7 og 8 i resultatkontrakten 

Målene skal sikre rettidig sagsbehandling og udbetaling på ikke-arealbaserede og arealba-

serede tilskudsordninger under EU’s landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammer. 

 

Mål 7 vedrørende sagsbehandlingstider på de ikke-arealbaserede programmer er opfyldt. 

Det vedrører, at : 

- mindst 75 pct. af ansøgninger modtaget i 2016 meddeles tilsagn eller afslag se-

nest 90 dage efter ansøgningsfristens udløb, hvis sagen er fuldt oplyst 

- 75 pct. af udbetalingerne til ansøgninger modtaget i 2016, ved anmodning om ud-

betaling, sker senest 2 måneder efter modtagelse, hvis sagen er fuldt oplyst og 

ikke udtages til fysisk kontrol, og senest 4 måneder, hvis sagen udtages til fysisk 

kontrol. På tilsagnssiden er procentsatsen for de afsluttede sager 87 pct. og for 

udbetalinger er den 76 pct.  

 

Mål 8 om at færdigbehandle 70 pct. af tilsagnsansøgningerne på arealbaserede ordninger 

pr. 1. september 2016 blev opfyldt, idet der pr. 1. september var færdigbehandlet 73,6 pct. 

af ansøgningerne på Økologisk arealtilskud og 89,2 pct. af ansøgningerne på Pleje af 

græs- og naturarealer, totalt 83,6 pct. Målet om at færdigbehandle 100 pct. af tilsagnsan-

søgningerne inden årets udgang blev opfyldt, idet alle sager var færdigbehandlet pr. 31. 

december 2016. 

 

Resultatet er samlet set ganske tilfredsstillende, styrelsens delvise flytning taget i betragt-

ning. Jf. ledelsesberetningen i afsnit 2.2 må det dog konstateres, at der fortsat er udfor-

dringer på projekttilskudsområdet. Udfordringerne skyldes primært de meget komplekse 

regler på området samt en begrænset IT-understøttelse. Som konsekvens heraf er mange 

af ansøgningerne mangelfulde, og styrelsens administration er forholdsvis tung og med 

risiko for fejlbedømmelser. Dette indebærer, at der kan være lange sagsbehandlingstider, 

ligesom der er risiko for underkendelser fra EU pga. fejlbedømmelser. Styrelsen har der-

for igangsat et arbejde med en flerårig handlingsplan med henblik på håndtering af udfor-

dringerne. Ligeledes har der i 2016 været forsinkelser med udbetalingerne af Økologisk 

arealtilskud, hvilket overvejende skyldes nye EU-krav omkring kortindtegninger. Styrel-

sen arbejder med en flerårig plan for at få de nye EU-krav automatiseret med henblik på 

kortere sagsbehandlingstid.    

 

 

E. Effekt på sagsbehandling ved administrativ forenkling på tilskudsområdet 

Indførelse af standardpriser for en række tilskudsordninger, mål 9 i resultatkontrakten 

 

Som noget nyt opsatte NaturErhvervstyrelsen ordninger med standardpriser i 2016. Am-

bitionen var oprindelig at beregne flere tilskudsordninger med standardpriser, men det 

lykkedes ikke fuldt ud, da flere ordninger under EHFF-programmet ikke nåede i mål pga. 

datagrundlaget viste sig for spinkelt, og priserne i markedet på nogle produkter svinger 

meget. Derfor opsatte styrelsen fire ordninger med standardpriser i 2016: Miljøteknologi, 

modernisering af slagtesvinestalde, Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, Ryd-

ning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder og Miljøteknologi, modernise-

ring af farestalde. Målet var at reducere sagsbehandlingstiden og behovet for at indhente 

supplerende oplysninger hos ansøger. 

 

For de fire ordninger har det stort set ikke været nødvendigt at efterspørge supplerende 

oplysninger angående priser, hvorfor det kan konkluderes, at indførsel af standardpriser 

delvist har haft den ønskede effekt i forhold til ordninger med afdækning af rimelige pri-

ser/to tilbud. Styrelsens skøn er, at det er under 2 pct. af høringerne i tilsagn, hvor der har 
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været behov for indhentning af yderligere oplysninger omkring pris. Indførslen af stan-

dardpriser har dog ikke reduceret sagsbehandlingstiden eller behovet for at indhente sup-

plerende oplysninger hos ansøger, hvorfor målet ikke er opfyldt. 

 

 

F. Målrettede efterafgrøder 

Udvikling af efterafgrødeordning, mål 11 i resultatkontrakten 

 

Det indgik i Fødevare- og Landbrugspakken, at der i 2017 og 2018 etableres en efteraf-

grødeordning med henblik på at modvirke en midlertidig forringelse af kvælstoftilstanden 

i forhold til overfladevand og grundvand. Resultatkontrakten indeholdt derfor et mål om, 

at bekendtgørelsen om ordningen samt vejledningsmateriale skulle være udstedt d. 1. de-

cember 2016.  

 

NaturErhvervstyrelsen har etableret den målrettede efterafgrødeordning, der er åbnet i 

fællesskemaet til ansøgning af EU-tilskud d. 1. februar 2017. Ordningen består af en fri-

villig ansøgningsrunde, hvor ansøgere kan søge de minimis-kompensation for udlæg af 

efterafgrøder. I det omfang, at det nødvendige indsatsbehov ikke sikres i den frivillige 

runde, bliver et restbehov udmeldt som et ikke-kompenseret obligatorisk krav.  

 

Etableringen af ordningen har krævet et omfattende fokus i styrelsens arbejde i 2016. Der 

er således foretaget beskrivelse af konkret model, foretaget omfattende beregninger af 

indsatsbehov, været drøftelser med EU-kommissionen vedr. modellens udformning og 

indsatsbehov med henblik på at kunne overholde direktivforpligtelser, været gennemført 

politisk proces, udarbejdet forretningsbeskrivelse og foretaget IT-opsætning af ordningen 

samt udarbejdet bekendtgørelse, kort- og informationsmateriale. Kort- og informations-

materiale blev offentliggjort på styrelsens hjemmeside i december 2016. 

 

Bekendtgørelsen og vejledningsmaterialet blev ikke som forudsat i resultatkontrakten ud-

stedt 1. december 2016. Det viste sig ikke at være muligt, dels fordi udstedelsen af be-

kendtgørelsen krævede, at der blev tilvejebragt lovhjemmel ved tekstanmærkning på fi-

nansloven for 2017, og dels fordi en række faglige og politiske afklaringer forsinkede 

processen. Bekendtgørelsen er på denne baggrund udstedt den 30. januar 2017 med 

ikrafttrædelse ved fællesskemaets åbning d. 1. februar 2017. Vejledningsmaterialet blev 

samtidig offentliggjort på styrelsens hjemmeside og præsenteret på styrelsens landbrugs-

seminarer i slutningen af januar 2017. Målet opfylder således ikke datokravet i resultat-

målet, men vurderes alligevel opfyldt, fordi hensigten i målet var at sikre, at den målret-

tede efterafgrødeordning var klar, når fællesskemaet åbnede 1. februar 2017, og at ordnin-

gen i øvrigt modvirker en midlertidig forringelse af kvælstoftilstanden i forhold til over-

fladevand og grundvand. Foreløbig kan konstateres, at erhvervet har taget godt imod ord-

ningen. I første runde er der søgt 88.000 ha ud af 89.000, og der meldes udsolgt i 31 ud af 

45 kystoplande. 
 

 

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR  

NaturErhvervstyrelsen skiftede navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 1. februar 

2017. Dette skete som led i en reorganisering af hele ministerområdet under Miljø- og Fø-

devareministeriet, som dog fagligt ikke ændrede væsentligt på styrelsens opgaveporte-

følje.  

 

Styrelsens overordnede mål om at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt landbrug og 

fiskeri samt tilfredse kunder er således uændret.  
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Styrelsens mål- og resultatplan for 2017 og en ny flerårig virksomhedsstrategi skal under-

støtte dette. De vigtigste indsatsområder i strategien er: 

 

- Fremsynet erhvervspolitik: Med den nye strategi arbejdes målrettet på at udbygge sty-

relsens kompetencer til at møde fremtidens udfordringer og muligheder og bidrage til 

innovativ politikudvikling. I 2017 vil der særligt være fokus på dette i forbindelse med 

implementering af Fødevare- og Landbrugspakken, herunder særligt den nye målret-

tede regulering samt i forbindelse med EU-reformarbejdet. Mulighederne i præcisions-

landbrug vil også blive afdækket.   

- Kundeservice i top: Målet er, at styrelsen opfattes som kompetent, effektiv og service-

minded af vores kunder. I 2017 vil de væsentligste indsatser omhandle den omtalte 

handlingsplan på projekttilskudsområdet, digitaliseringsindsatser samt forbedret kun-

deservice, herunder forbedret telefonservice, bedre vejledninger, videreudvikling af 

Tast Selv samt implementeringen af kontrolstrategien. 

- Effektiv administration af høj kvalitet: I 2017 vil de væsentligste indsatser – udover 

handlingsplanen på projekttilskudsområdet - omhandle optimering af værdikæder, di-

gitaliseringstiltag samt implementering af styrelsens BI-strategi.  

- Målrettet IT-indsats: Målet er, at styrelsens IT-løsninger opleves som brugervenlige, 

stabile og tidssvarende og bidrager til effektiv drift. I 2017 vil de væsentligste indsat-

ser omhandle udarbejdelse af en flerårig kapacitetsudvidelsesplan, en ny IT-strategi 

med fokus på bedre kundeløsninger, plan for automatisering af styrelsens kerneproces-

ser, herunder på projekttilskudsområdet, sourcingstrategi med henblik på billigere og 

mere stabil drift samt øget agilitet i IT-udviklingen med henblik på hurtigere imple-

mentering af politiske ønsker.  

 

Gennemførelse af den flerårige virksomhedsstrategi ventes at medføre betydelige gevin-

ster i form af kortere sagsbehandlingstider, bedre politisk understøttelse og effektiviserin-

ger på sigt.  

 

På kort sigt i 2017 er resultatmålene i relation til Grundbetaling og sagsbehandlingstider 

på EU’s landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammer i 2017 videreført uændret sam-

menholdt med året før, hvilket afspejler styrelsens overordnede prioritering af Grundbeta-

ling.  

 

I forlængelse af Bedre balance fortsættes opbygningen i Augustenborg, så der medio 

2017 vil være ca. 330 medarbejdere i Augustenborg. Indflytningen i slottets hovedbyg-

ning og den endelige flytning af de sidste omfattede opgaver fra København forventes i 

starten af 2019.  

 

Økonomisk forventer NaturErhvervstyrelsen i 2017 et forbrug på 1.009,4 mio. kr. sva-

rende til den disponible ramme. Niveauet er en anelse lavere end det realiserede niveau i 

2016, og udgiftsniveauet for begge år afspejler midlertidige og varige omkostninger ved-

rørende flytningen af arbejdspladser til Sønderjylland samt indførelsen af den nye efteraf-

grøderegulering fra 2017. De to forhold stiller endvidere ekstraordinære krav til økonomi-

styringen i styrelsen og forøget usikkerhed om prognoserne.  
 

 

Tabel 5: Forventninger til det kommende år (mio. kr.)  

2016 2017 

Bevilling og øvrige indtægter -1.004,8 -1.009,4 

Udgifter 1.019,4 1.009,4 

Resultat 14,7 0,0 

Kilde: Statens Budgetsystem. Note: Resultatet for 2017 afviger med 0,8 mio. kr. fra Statens Koncern System grundet opdateret skøn for året.  
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3. REGNSKÅB 

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 om statens regn-

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

misk administrative vejledning. 

 

Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for om-

kostningsbaserede regnskaber og bevillinger.  

 

I forbindelse med forskellige beregninger i NaturErhvervstyrelsen skal der foretages en 

omkostningsfordeling af fællesudgifterne til de faglige produkter. Omkostningsfordelin-

gen er essentiel både i forhold til afrapportering af omkostningerne ved en given ordning 

og i forhold til forhandlingen om finansiering af fremtidige aktiviteter. NaturErhvervsty-

relsen er dog også forpligtet til at have en officiel fordelingsmodel på grund af særlige 

kontrolaktiviteter samt kommercielle aktiviteter, som styrelsen har adgang til at udføre i 

henhold til finansloven. Det er her specielt indtægtsdækket virksomhed og gebyrområdet, 

der ifølge reglerne i budgetvejledningen er pålagt at være fuldt omkostningsdækkede. Der 

henvises således til vejledningen om prisfastsættelsen på OAV.dk, som igen henviser til 

de forskellige omkostningsmodeller, man kan benytte for at få fordelt de indirekte udgif-

ter på de faglige produkter/aktiviteter. Der henvises til bilag 4.8 for en nærmere beskri-

velse af styrelsens omkostningsfordeling.  

 

Fra og med regnskabsåret 2016 er der sket en ændring i regnskabspraksis for  

§ 24.21.01.17. og § 24.21.01.18., hvor der hensættes til nye projekter vedrørende køb og 

salg af jord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats og udtagning af lav-

bundsjorder. Dette er sket i forlængelse af nye regler fra Moderniseringsstyrelsen for an-

vendelsen af reserveret bevilling. 
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3.2 RESULTATOPGØRELSE mv.  
 
3.2.1 Resultatopgørelse  
Resultatet for 2016 er et underskud på 14,7 mio. kr. mod det på finansloven budgetterede 

nulresultat, jf. tabel 6.  
 

 

Tabel 6: Resultatopgørelse for NaturErhvervstyrelsen 2016 (mio. kr.)  

Note    
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
FL-budget 

2017 

  Ordinære driftsindtægter       

   Indtægtsført bevilling  -799,7 -833,8 -867,3 

       Salg af varer og tjenesteydelser  -40,6 -30,2 -8,9 

       Tilskud til egen drift  -62,4 -71,8 -66,4 

       Gebyrer  -34,2 -33,7 -31,2 

   Ordinære driftsindtægter i alt  -966,1 -969,5 -973,8 

  Ordinære driftsomkostninger     

   Forbrugsomkostninger     

   Husleje  34,4 34,4 40,7 

       Forbrugsomkostninger i alt  34,4 34,4 40,7 

  Personaleomkostninger     

   Lønninger  534,1 544,7 582,0 

   Pension  77,0 79,2 - 

   Lønrefusion  -16,2 -20,2 - 

   Andre personaleomkostninger  1,4 2,6 - 

       Personaleomkostninger i alt  596,3 606,3 582,0 

 1      Af- og nedskrivninger 57,8 64,4 65,6 

       Andre ordinære driftsomkostninger  267,2 292,8 293,0 

   Ordinære driftsomkostninger i alt  955,6 997,9 981,3 

       

   Resultat af ordinær drift                                       -10,4 28,4 7,5 

   Andre driftsposter     

   Andre driftsindtægter  -60,2 -35,2 -35,6 

   Andre driftsomkostninger  22,7 9,3 14,7 

   Resultat før finansielle poster  -47,9 2,5 -13,4 

   Finansielle poster     

   Finansielle indtægter  -0,1 -0,0 0,0 

   Finansielle omkostninger  12,0 12,2 13,4 

   Årets resultat  -36,0 14,7 0,0 

Kilde: Statens Koncern System (regnskab) og Statens Budgetsystem (FL-budget). 

Note 1: Årets af- og nedskrivninger er efter neutralisering grundet donationer (-10,8 mio. kr.) og inkl. de afskrivninger, der vedrører årets 

afgang af materielle anlægsaktiver (-16,6 mio. kr.), hvilket skyldes afvigelsen til noterne i bilag 4.1. 
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3.2.2 Resultatdisponering  
Tabel 7 viser NaturErhvervstyrelsens resultatdisponering for 2016. Disponering af årets 

resultat på -14,7 mio. kr. er udelukkende disponeret til overført overskud, jf. tabel 7, heraf  

-16,0 mio. kr. under den almindelige virksomhed samt et overskud på 0,5 mio. kr. under 

gebyrområdet og 0,8 mio. kr. under indtægtsdækket virksomhed.  

 

I løbet af året er hensættelsen på samlet 4,2 mio. kr. vedrørende genoptagelsessager ift. 

Pleje af græs- og naturarealer blevet nedskrevet og slutteligt tilbageført, da der ikke for-

ventes yderligere omkostninger i 2017.  
 

 

Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.)  

Årets resultat til disponering -14,7 

Disponeret til bortfald 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -14,7 

Kilde: Statens Koncern System 
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3.3 BALANCEN 
Balancen for NaturErhvervstyrelsen 2016 fremgår af tabel 8.  
 

 

Tabel 8: Balancen for NaturErhvervstyrelsen 2016 (mio. kr.) 
N
o
t
e 

 Aktiver Primo 
2016 

Ultimo 
2016 

N
o
t
e 

 Passiver Primo 
2016 

Ultimo 
2016 

 

 Anlægsaktiver    Egenkapital     

1  Immaterielle anlægsaktiver         Reguleret egenkapital  -23,7 -23,7  

    Færdiggjorte udviklingsprojekter 204,4 179,5      Opskrivninger 0,0 0,0  

    Erhvervede koncessioner,  

   patenter, licenser mv. 
3,0 5,3      Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

 

2 
   Udviklingsprojekter under  

   Opførelse 
33,5 36,9 5    Bortfald 0,0 -0,5 

 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 240,9 221,7      Udbytte til staten 0,0 0,0 
 

         Overført overskud -109,5 -123,2 
 

3  Materielle anlægsaktiver    Egenkapital i alt -133,3 -147,5 
 

    Grunde, arealer og bygninger 10,1 8,6      
 

    Infrastruktur 0,0 0,0 4 Hensatte forpligtelser i alt -32,0 -41,0 
 

    Produktionsanlæg og maskiner 0,5 0,4       

    Transportmateriel 30,8 27,7     Langfristede gældsposter    

    IT-udstyr og inventar 12,5 8,2       FF4 Langfristet gæld -241,2 -225,3  

    Igangværende arbejder for 
   egen regning 

0,0 0,0        Prioritetsgæld 0,0 0,0 
 

  Materielle anlægsaktiver i alt 53,8 44,9        Anden langfristet gæld 0,0 0,0 
 

          Donationer -46,8 -56,1  

     Statsforskrivning 23,7 23,7     Langfristet gæld i alt -288,0 -281,4 
 

     Finansielle anlægsaktiver 23,7 23,7      
 

 Anlægsaktiver i alt 318,5 290,4     Kortfristede gældsposter    

       
     Leverandører af varer 

     og tjenesteydelser 
-57,7 -64,7 

 

 Omsætningsaktiver          Anden kortfristet gæld -24,4 -19,8 
 

   Tilgodehavender 128,0 147,0       Skyldige feriepenge -86,4 -88,8  

    Likvide beholdninger   6      Reserveret bevilling -44,7 0,0 
 

      FF5 Uforrentet konto 263,3 279,0   
     Igangværende arbejde 

     for fremmed regning 
-52,0 -14,9 

 

      FF7 Finansierings konto 8,9 -58,2   
     Periodeafgrænsningsposter, 

     Forpligtelser 
-0,2 0,0 

 

      Andre likvider 0,0 0,0     Kortfristet gæld i alt -265,4 -188,3 
 

    Likvide beholdninger i alt 272,2 220,7       
 

 Omsætningsaktiver i alt 400,2 367,7   Gæld i alt -553,4 -469,7 
 

 
  

        
 

 AKTIVER I ALT 718,7 658,1   PASSIVER I ALT -718,7 -658,1 
 

Kilde: Statens Koncern System. 

Noterne 1-4 er nærmere beskrevet i bilag 4.1. 

Note 5: Den langfristede gæld på FF4 er ikke identisk med trækket på lånerammen, jf. tabel 10. Forskellen skyldes, at trækket på låneram-

men er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, som det fremgår af balancen, kun er pr. 31.12.2016.  

Note 6: Primosaldoen på 44,7 mio. kr. består af bevillingsbortfald på 15,9 mio. kr. og reserveret bevilling disponeret til overført overskud på 

28,8 mio. kr.  
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3.4 EGENKAPITALFORKLARING  
Tabel 9 viser sammensætningen af egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 2016 på 147,5 

mio. kr. er sammensat af reguleret egenkapital primo på 23,7 mio. kr., overført overskud 

fra tidligere år på 109,5 mio. kr., årets resultat på -14,7 mio. kr., ændringer i overført 

overskud ifm. kontoændringer på 0,5 mio. kr. samt overførslen  af reserveret bevilling på 

28,8 mio. kr. 

 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring (mio. kr.) 

Egenkapital 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 

Egenkapital primo -97,3 -133,3 

Reguleret egenkapital primo -23,7 -23,7 

+ Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo -23,7 -23,7 

Overført overskud primo -73,6 -109,5 

          heraf overført overskud primo vedrørende gebyrer -0,6 -1,8 

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

+ Regulering af overført overskud 0,0 0,0 

+ Overført fra årets resultat -36,0 14,7 

          heraf overført fra årets resultat vedrørende gebyrer -1,2 -0,5 

+ Ændringer overført overskud ifm. Kontoændringer 0,0 0,5 

- Bortfald 0,0 0,0 

- Udbytte til staten  0,0 0,0 

+ Overførsel af reserveret bevilling  -9,8 -28,8 

Overført overskud ultimo -109,5 -123,2 

          heraf overført overskud ultimo vedrørende gebyrer -1,8 -2,3 

Egenkapital ultimo året -133,3 -147,5 

Kilde: Statens Koncern System. 

 

 

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME 
NaturErhvervstyrelsens udnyttelse af lånerammen ultimo 2016 udgør 210,5 mio. kr. i for-

hold til lånerammen på FL 2016 på 528,0 mio. kr. Det giver en uudnyttet låneramme på 

317,5 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 39,9 pct. På Finansloven 2016 er udnyt-

telsen af lånerammen budgetteret til 328,4 mio. kr. ultimo 2016 svarende til en udnyttel-

sesgrad på 62,2 pct. Den mindre udnyttelse af lånerammen i 2016 end det budgetterede 

skyldes færre anlægsinvesteringer og dermed tilsvarende færre renter. 

 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 

2016  

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver  210,5 

Låneramme på FL 528,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 39,9 

Kilde: Statens Koncern System  

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

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

31.12.2016.  

 

 

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

Dette forhold afstemmes af Statens Administration ved udgangen af hvert kvartal. På 

grund af tilgang af anlæg i periode 13 stemmer FF4-kontoen dog ikke med anlægskartote-

ket. Ved afstemningen af den langfristede gæld skal man være opmærksom på, at done-

rede anlægsaktiver ikke skal indgå i afstemningen.   
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3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT 
I nedenstående tabel 11 er NaturErhvervstyrelsens samlede lønsumsloft, der har været til 

rådighed i 2016 opgjort. Det omfatter lønsumsloftet iht. FL16 og TB 2016 samt de på fi-

nansloven hjemlede adgange til at konvertere midler fra driftsrammen til lønsum.  

 

Årets samlede lønsumsloft omfatter summen af henholdsvis bevillingen på 561,5 mio. kr. 

og konverteringer til lønsum på samlet 21,2 mio. kr., som dermed totalt udgør 582,7 mio. 

kr. Sammenholdes dette med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 604,0 mio. kr. frem-

kommer et merforbrug på 21,3 mio. kr. Den samlede akkumulerede lønopsparing ultimo 

2016 udgør herefter 70,1 mio. kr. 

 

Af den samlede lønopsparing på 70,1 mio. kr. kan 25,8 mio. kr. henføres til uudnyttet løn-

sumsloft på vådområdeindsatser på hhv. underkonto 17 og underkonto 18. Dermed kan 

lønsumsloftet på underkonto 17 i de følgende år forøges med op til 22,0 mio. kr. og 3,8 

mio. kr. på underkonto 18 i forbindelse med overførsler af midler fra Naturstyrelsen via 

standardkonti 33 og 43. 

 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) 

 2016  

Lønsumsloft FL  559,8 

Lønsumsloft inkl. TB, aktstykker m.v. 561,5 

Forhøjelse af lønsumsloft, jf. note 21,2 

I alt lønsumsloft                                                      582,7 

Lønforbrug under lønsumsloft 604,0 

Difference (merforbrug) -21,3 

Akk. opsparing ult. 2015 91,4 

Akk. opsparing ult. 2016 70,1 

Kilde: Statens Budgetsystem. 

Noter: Lønsumsloft inkl. TB omfatter summen af bevillingerne på FL 2016 på 559,8 mio. kr. og TB 2016 på 1,7 mio. kr., i alt 561,5 mio. kr. 

vedr. underkonti 10, 17,18, 31, 40 og 43 som alle er underlagt lønsumsloftet. Tallene kan ikke genfindes i SKS, da der ikke tages højde for at 

underkonto 90 ikke er underlagt lønsumsloftet, hvilket der er gjort i tabel 11.  

Herudover konverteres en række udgifter fra driftsrammen til lønsumsrammen på samlet 21,2 mio. kr., der fuldt ud kan henføres til under-

konto 10. Konverteringerne omfatter 600.000 kr. til udviklingen af BTAS, 15.128.968 kr. til teknisk bistand vedrørende Landdistriktspro-

grammet og Fiskeriudviklingsprogrammet, 3.565.134 kr. til administration af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram herunder lønud-

gifter til sekretariatsbetjening af bestyrelsen, 1.109.918 kr. til administration af Fisketegn og 800.000 kr. til administration af Husdyr- og 

plantegenetiske ressourcer. Finansieringen af disse forhold omfatter konto 33/43-overførsler fra en række tilskudsordninger, der er hjemlet i 

de særlige bevillingsbestemmelser på FL 2016 til respektive aktivitetsområder hhv. § 24.21.,  

§ 24.23., § 24.26., § 24.33. og § 24.37., og hvor bestemmelserne giver adgang til lønkonvertering vedrørende afholdte lønudgifter. 
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3.7 BEVILLINGSREGNSKABET 
Der er i 2016 opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat vedrørende driftsregnskabet for 

§ 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, jf. tabel 12.  

 

De samlede udgifter var i 2016 på 1.019,4 mio. kr., hvoraf personaleomkostningerne ud-

gjorde 607,7 mio. kr., mens de øvrige driftsudgifter beløb sig til 411,7 mio. kr. De sam-

lede udgifter med fradrag af de faktiske indtægter på 171,0 mio. kr., svarer til et nettofor-

brug på 848,5 mio. kr.  

 

Årets resultat på -14,7 mio. kr. fordeler sig med et mindre overskud på 0,5 mio. kr. på ge-

byrområdet og merforbrug på drift af den øvrige virksomhed på -15,2 mio. kr. 

 

Årets resultat omfatter dels 7,2 mio. kr. mere i indtægter, som primært kan henføres til en 

større hjemtagning af teknisk bistand vedr. EHFF end forventet, og dels 21,8 mio. kr. 

mere i omkostninger, hvilket primært vedrører den ikke-finansierede del af de flytterela-

terede omkostninger, der var aftalt med departementet fra årets start. 
 

 

Tabel 12a: Bevillingsregnskab for § 24.21.01. (mio. kr.)  

Hovedkonto Navn 
Bevil-
lingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse 

Videreførelse 
ultimo 

 

§ 24.21.01. 

 

Natur- 
Erhverv- 

styrelsen 

  

 

Driftsbe-
villing 

Udgifter 997,6 1.019,4 21,8   

Indtægter -163,8 -171,0 -7,2   

Total 833,8 848,5 14,7  123,2 

Kilde: Statens Koncern System. 
 

 

NaturErhvervstyrelsen administrerer en række udgiftsbaserede hovedkonti. En del af 

disse hovedkonti er tilskudsordninger, der i 2016 havde et samlet udgiftsniveau på 8,6 

mia. kr. jf. tabel 12b. Hertil kommer NaturErhvervstyrelsens anlægs- og rentekonti.  
 

 

Tabel 12b: Bevillingsregnskab for udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)  

Hovedkonto Navn 

Bevil-
lings-
type (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse 

Videre- 
førelse  
ultimo 

§ 24.21.02. Forskellige tilskud  
Reserva-
tions- 

bevilling 

Udgifter 57,8 55,3 -2,5 1,2 

Indtægter -18,1 -15,3 2,8   

§ 24.23.03. 
Støtte til udvikling af 
landdistrikterne 

Reserva-

tions- 

bevilling 

Udgifter 1.152,7 732,4 -420,3 186,5 

Indtægter -1.123,1 -641,7 481,4   

§ 24.23.04. 
Miljøstøtte artikel 68  

  

Reserva-

tions- 
bevilling 

Udgifter 0,0 1,1 1,1 0,1 

Indtægter 0,0 -1,1 -1,1   

§ 24.23.06. 
Tilskud til fremme af  

økologi 

Reserva-
tions- 

bevilling 

Udgifter 30,0 30,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0   

§ 24.24.51. 

Produktions- og promille-

afgiftsfonde mv. inden for 

fødevaresektoren 

Reserva-

tions- 

bevilling 

Udgifter 304,5 314,5 10,0 0,0 

Indtægter -30,0 -30,0 0,0   

§ 24.26.30. 

Tilskud inden for  

fiskerisektoren med  
EU-medfinansiering  

Reserva-

tions- 
bevilling 

Udgifter 365,6 304,5 -61,1 92,0 

Indtægter -308,8 -260,5 48,3   

§ 24.33.02. 
Tilskud til udvikling og 

demonstration 

Reserva-
tions- 

bevilling 

Udgifter 261,2 267,8 6,6 0,0 

Indtægter -1,0 0,0 1,0   

§ 24.33.03. 
Forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening 

Reserva-

tions- 

bevilling 

Udgifter 552,7 552,7 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0   

§ 24.37.40. 
Fiskepleje, herunder ud-
sætninger  

Reserva-
tions- 

Udgifter 31,0 29,3 -1,7 0,0 
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Hovedkonto Navn 

Bevil-
lings-
type (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse 

Videre- 
førelse  
ultimo 

bevilling Indtægter 0,0 0,0 0,0   

§ 24.37.45. 
Fritidsfiskertegn og lystfi-
skertegn  

Anden 
bevilling 

Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter -41,0 -39,3 1,7   

§ 24.37.50. 
Øvrige tilskud vedrørende 

fiskerisektoren  

Reserva-

tions- 
bevilling 

Udgifter 6,9 5,7 -1,2 1,5 

Indtægter 0,0 0,0 0,0   

§ 24.42.11. Eksportstøtte 
Lovbun-

den   

Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter -1,0 -0,2 0,8   

§ 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte  
Lovbun-
den   

Udgifter 6.588,6 6.139,1 -449,5 0,0 

Indtægter -6.548,6 -6.109,4 439,2   

§ 24.42.13. 

Forskellige støtteordnin-

ger under den fælles mar-
kedsordning  

Lovbun-

den   

Udgifter 53,4 148,5 95,1 0,0 

Indtægter -53,4 -146,4 -93,0   

 TILSKUD I ALT:           

Se note 2  

1) Administrerede tilskud 
inden for  

overførselsramme I  

(dvs. ekskl. EU’s mar-
kedsordninger)  

Reserva-
tions-

bev. og 

anden 
bevilling 

Udgifter 2.762,4 2.293,3 -469,1 281,2 

Indtægter -1.522,0 -987,8 534,2   

Se note 3  

2) Adm. tilskud under 
EU’s markedsordn. inden 

for overførselsramme II 

Lovbun-

den   

Udgifter 6.642,0 6.287,6 -354,4 0,0 

Indtægter -6.603,0 -6.255,9 -347,1   

 1) + 2) Tilskud i alt  
Udgifter 9.404,4 8.580,9 -823,5 281,2 

Indtægter -8.125,0 -7.243,8 -881,2   

§ 24.21.05. Anlægsprogram  
Anlægs-

bevilling 

Udgifter 282,7 175,7 -107,0 144,9 

Indtægter -276,8 -192,2 -84,6   

§ 24.21.06. Renter  
Anden 

bevilling 

Udgifter 0,4 0,0 -0,4 0,0 

Indtægter -0,4 -0,4 0,0   

Kilde: Statens Koncern System. 
 

 

Tabel 12c: Bevillingsregnskab for de administrerede udgifter og indtægter under Statens  

Administration (mio. kr.) 

Hovedkonto Navn 

Bevil-
lings-
type (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse 

Videre- 
førelse 
ultimo 

§ 24.21.04.  Forskellige tilskud 
Anden 
bevilling 

Udgifter 0,7 0,4 -0,3 0,0 

Indtægter -0,7 -0,4 0,3   

§ 24.24.05. 
Yngre jordbruger- 

ordningen 

Lov-

bunden  

Udgifter 40,1 60,5 20,4 0,0 

Indtægter -12,5 -10,0 2,5   

§ 24.24.44. 
Refinansieringsordningen  

for landbruget 

Anden 

bevilling 

Udgifter 63,3 140,8 77,5 0,0 

Indtægter -32,0 -109,7 -77,7   

§ 24.24.60 
Afdrag og afskrivninger 
på lån 

Anden 
bevilling  

Udgifter 4,0 8,2 4,2 0,0 

Indtægter -70,1 -86,1 -16,0   

§ 24.26.10.  
Nationale tilskud  

inden for fiskerisektoren 

Anden 

bevilling 

Udgifter 0,1 0,0 -0,1 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0   

Kilde: Statens Koncern System.  

                                                 
2
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme I omfatter følgende hovedkonti: §§ 24.21.02., 24.23.03., 24.23.04., 

24.23.06., 24.24.51., 24.26.30., 24.33.02., 24.33.03., 24.37.40., 24.37.45. og 24.37.50. 
3
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme II omfatter følgende hovedkonti inden for EU’s markedsordninger: 

§§ 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13. 

file:///C:/Users/idakun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3D6E4B4E.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/idakun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3D6E4B4E.xlsx%23RANGE!_ftn2
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4.  BILÅG TIL Å RSRÅPPORTEN 

BILAG 4.1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 
 
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til noterne 1- 4 til balancen, jf. tabel 8. 
 

 

NOTE 1 

Tabel 13a: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) 

  

 
Færdiggjorte 
udviklings- 
projekter 

Erhvervede 
Koncessioner, 

patenter, licenser 
m.m. 

 
Immaterielle 

anlægsaktiver 
i alt 

Kostpris pr. 1. januar 2016          647 ,7               4,9           652,6  

Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskreds                -                   -                    -   

Tilgang            33,6               4,0             37,6  

Afgang             -1,0                 -                -1,0  

Kostpris pr. 31. dec. 2016          680,4               8,9           689,2  

Akkumulerede afskrivninger         -500,9              -3,6          -504,5  

Akkumulerede nedskrivninger                -                   -                    -   

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. dec. 2016         -500,9              -3,6          -504,5  

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec. 2016          179,5               5,3           184,8  

Årets afskrivninger           -57,6              -1,7            -59,3  

Årets nedskrivninger                -                   -                    -   

Årets af- og nedskrivninger           -57,6              -1,7            -59,3  

Kilde: Statens Koncern System og Navision 

Note: Afvigelser i totalen skyldes afrunding  

 

 

NOTE 2 

Tabel 13b: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) 

  
Udviklingsprojekter under opførelse 

 
2016 

Primo saldo pr. 1. januar 2016 33,5 

Tilgang 37,2 

Nedskrivninger -0,9 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -32,9 

Kostpris pr. 31. dec. 2016 36,9 

Kilde: Statens Koncern System og Navision 
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NOTE 3 

Tabel 14: Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) 

  
Grunde, 

arealer og 
bygninger 

Transport- 
materiel 

Produktions 
anlæg og  
maskiner IT-udstyr Inventar 

Materielle 
anlægs- 

aktiver i alt 

Kostpris pr. 1. jan. 2016 17,9 101,8 6,2 42,5 3,7 172,1 

Primo korrektioner og flytning 
ml. bogføringskreds 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 2,3 0,0  2,7 0,0 5,1 

Afgang 0,0 -2,9 0,0 -6,3 -0,2 -9,4 

Kostpris pr. 31. dec. 2016 18,0 101,3 6,2 38,9 3,4 167,8 

Akkumulerede afskrivninger -9,4 -73,5 -5,8 -31,5 -2,6 -122,9 

Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger pr. 31. dec. 2016 
-9,4 -73,5 -5,8 -31,5 -2,6 -122,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31. dec. 2016 
8,6 27,7 0,4 7,4 0,8 44,9 

Årets afskrivninger -1,5 -2,5 -0,1 -0,2 -0,2 -4,6 

Årets nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -1,5 -2,5 -0,1 -0,2 -0,2 -4,6 

Kilde: Statens Koncern System og Navision. 

Note: Afvigelser i totalen skyldes afrunding.  

 

 

Årets samlede af- og nedskrivninger fremgår af resultatopgørelsen i tabel 6 at være 64,4 

mio. kr. Tallet består af samlede af- og nedskrivninger eksklusive donationer på 75,2 mio. 

kr., donationer på -10,8 mio. kr., som neutraliserer afskrivningerne i resultatopgørelsen 

samt de afskrivninger, der vedrører den afgang, der har været i anlægsaktiverne i 2016, på 

samlet -11,3 mio. kr. Dette forklarer, at årets samlede af- og nedskrivninger i tabel 13 og 

14 er på 63,9 mio. kr. 
 

 

NOTE 4 

Hensatte forpligtelser (mio. kr.) 

  
Hensatte forpligtelser 

  
2016 

Resultatløn, fratrædelsesgodtgørelse, mv.                    22,4  

Åremål                   1,0  

Over-/merarbejde 8,6 

Reetablering af lejemål                      9,9  

Øvrige                       7,6  

Kostpris pr. 31. dec. 2016                    49,5  

Kilde: Navision.  

 

 

Årets nye hensatte forpligtelser er på 49,5 mio. kr. Heraf vedrører 7,6 mio. kr. øvrige hen-

satte forpligtelser, som dels består af 6,2 mio. kr. vedrørende handelsgødningsgebyrer for 

perioden 2012-2016, og dels 1,4 mio. kr. vedrørende nye projekter ift. køb og salg af jord 

i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats og udtagning af lavbundsjorder, jf. 
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ændret regnskabspraksis for § 24.21.01.17. og § 24.21.01.18. i forlængelse af nye regler 

fra  Moderniseringsstyrelsen for anvendelsen af reserveret bevilling.   
 

 

NOTE 5 

Tabel 15: Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling (mio. kr.) 

  
 

  
Reserveret 

bevilling 
Overført 

overskud 

Beholdning primo 2016                    -28,8                     -109,5  

Overførsel af reserveret bevilling 28,8  -28,8  

Årets øvrige bevægelser - 15,2 

Beholdning ultimo 2016                    0,0                     -123,2  

Kilde: Statens Koncern System. 

Note: Afvigelsen på 0,1 mio. kr. i ultimobeholdningen skyldes afrunding.  

 
Udover årets resultat på 14,7 mio. kr. består årets øvrige bevægelser af 0,5 mio. kr. i bort-

fald, som kan henføres til flytning af opgaver til Naturstyrelsen vedr. permanente arealer.  
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BILAG 4.2: INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED OG REKVIREREDE 
YDELSER  

 
Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 

  Område Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 

  Bugsering -379,7 -334,6 -429,1          -583,3  

  Statistikoplysninger 64,8 68,2 76,6             86,2  

  Salg af bistand certificering -4,1 14,3 17,2             19,9  

  IDV, Grønland basisuddannelse 0,0 -4,0 -4,0          -109,1  

  Forundersøgelse, planlægning og 

  behandling af jordfordelingssager 
2.981,0 3.919,0 4.479,0        5.060,2  

  Rekvirerede ydelser 689,9 -1.490,1 -1.898,4       -1.388,8  

  Indtægtsdækket virksomhed i alt 3.351,9 2.172,7 2.241,3 3.085,2 

Kilde: Navision. 

Note: Et positivt fortegn er i ovenstående tabel udtryk for et overskud. Afvigelser i totalen skyldes afrunding. 

 

 

Den indtægtsdækkede virksomhed udviste i 2016 et overskud på 0,8 mio. kr. Området har 

herefter et akkumuleret overskud på 3,1 mio. kr. ultimo 2016. Resultatet på de væsentlig-

ste områder kommenteres nedenfor.  

Bugsering 

Der oppebæres indtægter i forbindelse med assistance ved bugsering af fremmede fartø-

jer, som får maskinstop mv. Området har i 2016 udvist et underskud på 0,1 mio. kr. En 

planlagt undersøgelse af prisstrukturen på området i 2016 blev udskudt og gennemføres i 

stedet i 2017. 

IDV, Grønland basisuddannelse 

Grønlands hjemmestyre faktureres for deres deltagelse i styrelsens basisuddannelse af fi-

skerikontrollørerne. Omkostningerne i 2016 kan henføres til forberedelse af uddannelsen, 

mens selve uddannelsen påbegyndes i 2017, hvorefter underskuddet forventes indhentet.  

 

Forundersøgelse, planlægning og behandling af jordfordelingssager 

Den indtægtsdækkede virksomhed på jordfordelingsområdet omfatter forundersøgelse, 

planlægning og behandling af jordfordelingssager. Området udviste i 2015 et overskud på 

0,5 mio. kr.   

Rekvirerede ydelser 
Rekvirerede ydelser omfatter en række brugerbetalte varer og tjenesteydelser, som udby-

des på markedsvilkår. Det gælder for eksempel konsulentopgaver, analyser, undervisning 

o.l. De rekvirerede ydelser har i 2015 givet et overskud på 0,8 mio. kr. Volumen på områ-

det er reduceret betydeligt som følge af, at NAER ikke længere tilbyder ydelser vedrø-

rende sortsafprøvning og kontroldyrkning. Opgaverne varetages af TystofteFonden. 
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BILAG 4.3: GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED  

 
Tabel 17: Gebyrområder og -ordninger med omkostningsdækning 2013-2016 (1.000 kr.) 

    Gebyrområde og -ordning   Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

    Certificering, kontrol med frø og sædekorn 

Indtægter            9.181            8.759            6.067            7.315  

Omkostninger           9.181            8.375            6.802            7.532  

Resultat                -                 384             -735             -218  

    Plantesundhedskontrol mm. 

Indtægter          13.578          16.719          15.224          15.781  

Omkostninger         14.945          15.175          13.034          15.325  

Resultat         -1.367            1.544            2.190               455  

    Øvrige gebyrordninger 

Indtægter          13.430          13.678          13.077          10.691  

Omkostninger         14.061          12.819          12.466          10.410  

Resultat            -630               859               611               281  

    TOTAL 

Indtægter          36.189          39.156          34.367          33.786  

Omkostninger         38.187          36.369          32.301          33.267  

Resultat         -1.997            2.787            2.066               519  

Kilde: Navision. 

Note: Et positivt fortegn er udtryk for et overskud. Afvigelser i totalen skyldes afrunding. 

 

 

Overordnet set er området i balance. Resultatet for 2016 er et mindre overskud på 0,5 

mio. kr. Det samlede overskud i 2016 indeholder en lang række mindre under- og over-

skud. Nedenfor kommenteres udvalgte områder. 

Plantesundhedskontrol m.m.  

Priserne på området blev justeret i 2014 for at udligne et akkumuleret underskud på ord-

ningen. Området tegner sig i 2016 for et overskud på 0,5 mio. kr. Området påvirkes i de 

kommende år af nye EU-forordninger, som kan medføre justeringer på området. 

Kontrol med frø og sædekorn  
Gebyrerne blev reduceret i 2014 med henblik på at udligne et akkumuleret overskud. Re-

sultatet for området i 2016 var et underskud på 0,2 mio. kr. som følge af et reduceret ind-

tægtsgrundlag. Aktiviteterne på området flyttes fra 2017 til TystofteFonden. 

Øvrige gebyrordninger 

Området dækker over en lang række mindre over- og underskud, men er overordnet set i 

balance. Reduktionen i både indtægter og omkostninger i 2016 kan henføres til, at Natur-

Erhvervstyrelsen ikke længere udfører opgaver vedrørende Sortsafprøvning.   
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BILAG 4.4: TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER 
NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilskud på samlet 1,9 mio. kr. og afholdt udgifter for 

1,9 mio. kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 

De 0,5 mio. kr. kan henføres til forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri under kamerafor-

søg V, mens de 1,2 mio. kr. kan henføres under kameraforsøg VI. 

 

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

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

kationsteknologi i fødevaresektoren, landdistriktsudvikling, økologi samt fiskeri. Delta-

gelsen i koordinationen er støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for 

forskning og teknologisk udvikling, jf. det i tabellen nedenfor angivne niveau.  
 

 

Tabel 19: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1000 kr.) 

   Aktivitet 

Overført 
overskud 

primo året Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat 
Overskud til 
videreførelse 

   ERA-Net Core Org. Plus 0 -1 1 0 0 

   ERA-Net COFASP 0 -12 12 0 0 

   ERA-Nettet IPM 0 -69 69 0 0 

   ERA-Nettet SusAn 0 -86 86 0 0 

   Kameraforsøg V 0 -541 541 0 0 

   Kameraforsøg VI 0 -1.208 1.208 0 0 

   I alt 0 -1.918 1.918 0 0 

Kilde: Statens Koncern System. 

Note: Afvigelser i totalen skyldes afrunding. 
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BILAG 4.5: FORELAGTE INVESTERINGER  
NaturErhvervstyrelsens har i 2016 ingen investeringsprojekter, hvor aktiviteten har været 

forelagt Finansudvalget. Det gælder både afsluttede og igangværende projekter.  
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BILAG 4.6: NATURERHVERVSTYRELSENS FINANSLOVSKONTI  
 

I nedenstående to tabeller vises hhv. en oversigt over samtlige de af NaturErhvervstyrel-

sen administrerede finanslovskonti på hovedkontoniveau, samt de af Statens Administra-

tion (SAM) og Udbetaling Danmark administrerede finanslovskonti på hovedkontoni-

veau. 
 

 

Tabel 20: Oversigt over NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti 

Hovedkonto 
 
Kontonavn 

§ 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (Driftsbevilling) 

§ 24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbevilling) 

§ 24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbevilling) 

§ 24.21.06. Renter (Anden bevilling) 

§ 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbevilling) 

§ 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbevilling) 

§ 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (Reservationsbevilling) 

§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde inden for fødevaresektoren (Reservationsbevilling) 

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

§ 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbevilling) 

§ 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbevilling) 

§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbevilling) 

§ 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn (Anden bevilling) 

§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbevilling) 

§ 24.42.11. Eksportstøtte (Lovbunden) 

§ 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (Lovbunden) 

§ 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (Lovbunden) 

 

 

Tabel 21: Oversigt over de af Statens Administration og Udbetaling Danmark administrerede fi-

nanslovskonti. 

Hovedkonto 
 
Kontonavn 

§ 24.21.04. Forskellige tilskud (Anden bevilling) 

§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) 

§ 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget (Anden bevilling) 

§ 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (Anden bevilling) 

§ 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (Anden bevilling) 
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BILAG 4.7: OPGØRELSE AF RESULTATKONTRAKTEN   
 

Tabel 22: Oversigt over målopfyldelse 2016 (svarer til Tabel 4) 

    Mål Resultatkrav (RK) 
Vægt i resultat-

kontrakt 
Slutstatus Resultat 

    RK 1 Grundbetaling 15 pct. Opfyldt 15 pct. 

    RK 2 IT-performance (jordbrug) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 3 IT-performance (fiskeri) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 4 Reduktion af underkendelser 10 pct. 
*ikke op-

gjort 
 

    RK 5 ISO-certificering af NaturErhvervstyrelsen 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 6 Høj kundetilfredshed 10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 7 
Sagsbehandling af landdistrikts- og  

fiskeriudvilingsprogrammer  
10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 8 Sagsbehandling af landdistriktsprogrammet  5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 9 
Effekt på sagsbehandling ved administrativ forenkling på 

tilskudsområdet  
5 pct. Ikke opfyldt 0 pct. 

    RK 10 Kontroleffekt  (fiskeri) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 11 Udvikling af efterafgrødeordning  10 pct. Opfyldt 10 pct. 

    RK 12 Prognosepræcision (drift) 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

    RK 13 Sygefravær 5 pct. Ikke opfyldt 5 pct. 

    RK 14 Rettidighed i minister- og departementsbetjening 5 pct. Opfyldt 5 pct. 

 Opfyldte mål   11 80 pct. 

 Delvist opfyldte mål   0 0 pct. 

 Ikke-opfyldte mål   2 10 pct. 

  Samlet målopfyldelse    11 80 pct. 

*: Det har ikke været muligt at opgøre resultatkrav 4, da årsrevisionen først foreligger efter årsrapportens færdiggørelse. Når resultatet fore-

ligger, opgøres målet derfor i en allonge til årsrapporten. 

 

Tabel 23: Detaljeret gennemgang af målopfyldelsen 2016 
Nr. Overskrift Vægt 

1 
Grundbetaling 
Rettidig udbetaling af Grundbetaling  20 pct. 

 

Grundbetaling er afgørende for danske landmænds driftsøkonomi og selskaber mv., der kan søge støtte til 

støtteberettigede landbrugsarealer, hvorfor målet prioriteres højt af NaturErhvervstyrelsen.  

 

Målet er opfyldt ved, at NaturErhvervstyrelsen har nået følgende to delmål vedrørende udbetaling af an-

søgningerne om Grundbetaling: 

• mindst 90,0 pct. pr. 15. december 2016  

• mindst 97,0 pct. pr. 31. januar 2017  

 

Uagtet en række risikofaktorer, herunder flytning af dele af styrelsen og revisionsbesøg fra Kommissionen, 

videreføres målet fra 2015 uændret. 

 

Data for udbetaling af Enkeltbetaling (t.o.m. 2014) /  

Grundbetaling (fra 2015), i pct. 

  

  2013 2014 2015 2016 

  Resultat Resultat Mål Mål 

15. december 96,7 95,4 90,0 90,0 

31. januar 97,5 97,4 97,0 97,0 

 

Udbetalinger under grundbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende 

kalenderår, jævnfør EU-regelsættet. Støtten for 2016 udbetales således senest 30. juni 2017. 
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Målet opgøres efter den 31. januar, og dokumentation sker ved udtræk fra fagsystemer. 

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Udbetalingsmålet pr. 15. december 2016 er nået, idet 96,04 pct. af ansøgningerne er færdigsagsbehandlet 

på grundbetalingsordningen, jf. ovenstående definition.  

Udbetalingsmålet på 97 pct. pr. 31. januar 2017 er nået, idet 98,8 pct. af ansøgningerne er  færdigsagsbe-

handlet.  

 

Delmål 1: 96,0 pct. 

Delmål 2: 98,8 pct. 

 

2 
IT-performance (jordbrug) 
Korte svartider på Fællesskemaansøgning i Tast Selv-service 5 pct. 

 

Tast Selv-service anvendes af landmænd og landbrugskonsulenter til ansøgninger i Fællesskemaet, hvor 

der bl.a. søges om landbrugsstøtte og projektstøtte. Tast Selv-service er det system, som størstedelen af 

NaturErhvervstyrelsens kunder benytter, og derfor er det relevant at fastsætte et mål for svartider i Tast 

Selv-service. 

 

Der måles på svartider for brugeren i Tast Selv-service. 

 

Svartider i Tast Selv-service (i sekunder) 

År 2014 2015 2016 

 Resultat Mål Mål 

1. Skemakontrol 28,9 50,0 45,0 

2. Import af markkort 12,6 30,0 30,0 

3. Load af kort i IMK 4,3 6,0 6,0 

4. Opret skema 35,6 80,0 60,0 

5. Åbn Oversigter og Breve 4,2 10,0 6,0 

6. Udvalgte beregninger* 11,6 15,0 15 

*Udvalgte beregninger: 

A. Indlæs marker til skema for gødningskvoter og efterafgrøder 

B. Opdater gødningskvote og efterafgrøder  

C. Beregn opfyldelse af grønne krav 

D. Indlæs marker og miljøfokusområder til Fællesskema 

 

Halvdelen af de seks delmål er skærpet i forhold til 2015, mens de resterende delmål er videreført uforan-

dret. I 2015 forventes målet opfyldt.  

 

Dokumentation sker ved udtræk fra Tast Selv-systemet, som løbende opsamler data.  

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Alle seks delmål ligger under de opsatte målsætninger. 

 

År 2016  

 Resultat  

1. Skemakontrol 17,1 sek.  

2. Import af markkort 12,6 sek.  

3. Load af kort i IMK 3,8 sek.  

4. Opret skema 58,4 sek.  

5. Åbn Oversigter og Breve 5,5 sek.  

6. Udvalgte beregninger 10,3 sek.  
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3 
IT-performance (fiskeri) 
Oppetid på den del af styrelsens IT-system, som er målrettet fiskerierhvervet 5 pct. 

 

Fiskerierhvervet har løbende pligt til elektronisk at foretage en række rapporteringer (elektroniske logbø-

ger, meldinger, afregninger) til NaturErhvervstyrelsen for at kunne fortsætte en fangstrejse lovligt, hvorfor 

høj tilgængelighed af styrelsens IT-systemer er afgørende, og et mål om oppetid er relevant. 

 

Målet er opfyldt ved, at følgende oppetidsmål er overholdt: 

1. Modtagelse af elektroniske logbøger: 98,0 pct. 

2. Modtagelse af meldinger (webside og mobilapplikationer): 98,0 pct. 

3. Modtagelse af afregninger for salg af fisk og skaldyr (blanket og system til system): 98 pct. 

 

Målet er videreført uændret fra 2015, hvor målet forventes opfyldt. 98,0 pct. vurderes at være et højt ambi-

tionsniveau og skal ses i sammenhæng med, at systemerne er døgnåbne af hensyn til forskellige fiskeriers 

døgnrytme. 

 

Oppetid for IT-systemet i pct.  

 2015 2016 

 Mål Mål 

Modtagelse af elektroniske logbøger 99,4 98,0 

Modtagelse af meldinger 98,6 98,0 

Modtagelse af afregninger 98,2 98,0 

 

Oppetid i form af tilgængelighed dokumenteres i form af udtræk IT-systemet. Planlagte og varslede ser-

vicevinduer indgår i oppetid. 

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Tilgængelighedsmål for alle tre parametre er overholdt som gennemsnit for 2016. 

 

 2016 

 Resultat 

Modtagelse af elektroniske logbøger 99,5 pct. 

Modtagelse af meldinger 98,4 pct. 

Modtagelse af afregninger 98,2 pct. 

. 

4 
Reduktion af underkendelser 
Forebygge underkendelser fra EU i forhold til ukorrekte støtteudbetalinger 10 pct. 

Underkendelser af den danske forvaltning af EU’s landbrugsstøtteordninger er et væsentligt risikoområde 

for NaturErhvervstyrelsen, hvorfor det er relevant at fastsætte et mål herom med henblik på at minimere 

fejlprocenten. 

Målet er opfyldt ved, at fejlprocenten i regnskaberne for EU's landbrugsfonde (EGFL og ELFUL) for 

fondsåret 2016 maksimalt er 2 pct. i revisionens årsberetning.  

Implementeringen af EU’s landbrugsreform, flytning af dele af NaturErhvervstyrelsen samt et øget revisi-

onsmæssigt fokus på bl.a. rimelige priser, overfinansiering, afhængige parter mv. under projektstøtteområ-

det betyder, at fejlprocenterne kan stige i de kommende års årsregnskaber. Der må maksimalt være fejl i 2 

pct. af udbetalingerne og en overskridelse heraf medfører underkendelse fra EU. 

Målet opgøres i årsrevisionen af udbetalinger under EU’s to landbrugsfonde. 

Slutstatus:   Det har ikke været muligt at opgøre resultatkrav 4, da årsrevisionen først foreligger efter års-

rapportens færdiggørelse. Når resultatet foreligger, opgøres målet derfor i en allonge til årsrapporten. 
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5 ISO-certificering af NaturErhvervstyrelsen 5 pct. 

 

Målet er opfyldt, såfremt NaturErhvervstyrelsen senest 16. oktober 2016 er certificeret i overensstemmelse 

med ISO 27001, der er en international standard for informationssikkerhed.  

 

Det er et nyt mål. 

 

Fra maj – august 2016 foretages en ISO 27001 certificerings audit, som består af dokumentgennemgang, 

og vurdering af efterlevelse af standarden. Auditeringen foretages af en ekstern auditør.  

 

Slutstatus: OPFYLDT 

 

Målet blev opfyldt i 2016. NAER blev ISO 27001-certificeret i d. 28. september. Forud for certificeringen 

deltog NAER i dokumentauditten og i efterlevelsesauditten. Begge audits gav som forventet bemærknin-

ger, som styrelsen har kunnet lukke inden for tidsfristen. 

  

6 
Høj kundetilfredshed  
Bedre omdømme hos landmænd og virksomheder, dels ifm.  ansøgning i Fællesskemaet i Tast 
Selv-service og dels ifm. Kundetilfredshedsundersøgelse. 

10 pct. 

 

Målet er opfyldt ved  

1. at mindst 62 pct. af konsulenter og 45 pct. af landmænd er tilfredse eller 

meget tilfredse med brugen af Fællesskemaet i Tast selv-service 

2. at der er en gennemsnitlig tilfredshed med telefonbetjeningen i Kunde-

vejledningen på 3,7 på en fem-punkt-skala. 

 

Delmål 1 er videreført uændret fra 2015, hvor målet ikke blev nået. Givet de udfordringer styrelsen står 

overfor, bl.a. som følge af beslutning om flytning og de mange ændringer som følge af landbrugsreformen, 

er det et ambitiøst mål. Der følges op på målet ved gennemførelsen af den årlige kundetilfredshedsunder-

søgelse for Tast Selv-service, som foretages af NaturErhvervstyrelsen.  

 

Konsulenter og landmænd som var enten tilfredse eller meget tilfredse med Tast 

Selv-service målt i procent 

 2013 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Resultat Mål 

Konsulenter 34 62 54 62 

Landmænd 42 45 32 45 

 

Delmål 2 er videreført fra 2015, hvor målet optrådte første gang. NaturErhvervstyrelsen gennemfører kun-

detilfredshedsundersøgelser efter et afsluttet telefonopkald til Kundevejledningen. Kunden angiver svaret 

på en fem-skala. 

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Delmål 1: 

Konsulenter og landmænd som var enten tilfredse eller meget tilfredse med Tast 

Selv-service målt i procent 

 2013 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Resultat Resultat 

Konsulenter 34 62 54 65 

Landmænd 42 45 32 45 

 

Delmål 2: Målet er opfyldt. Der var i 2016 en gennemsnitlig tilfredshed med telefonbetjeningen i Kunde-

vejledningen på 4,3 på en fem-punkt-skala. 
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7 
Sagsbehandling af EU’s landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammer (ikke-arealbaserede ord-
ninger) 
Rettidig sagsbehandling og udbetaling på ikke-arealbaserede tilskudsordninger.  

10 pct. 

 

Målet er opfyldt hvis:  

 mindst 75 pct. af ansøgninger modtaget i 2016 meddeles tilsagn eller afslag senest 90 dage efter 

ansøgningsfristens udløb, hvis sagen er fuldt oplyst, og  

 75 pct. af udbetalingerne til ansøgninger modtaget i 2016, ved anmodning om udbetaling, sker 

senest 2 måneder efter modtagelse, hvis sagen er fuldt oplyst og ikke udtages til fysisk kontrol, 

og senest 4 måneder, hvis sagen udtages til fysisk kontrol. 

 

Målet er nedjusteret i forhold til 2015, idet produktionen forventes at blive presset som af beslutning om 

flytning af dele af styrelsen til Sønderborg, samt at der er flere krav end tidligere per ansøgning. 

 

Rettidig sagsbehandlingstid for tilsagn og udbetaling i pct. 

 2013 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Resultat Mål 

Tilsagn 43,4 
 

91 97 75 

Udbetaling - - 90 75 

 

Opgørelsesmetoden er dokumentation i form af udtræk fra fagsystemer. 

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Rettidig sagsbehandlingstid for tilsagn og udbetaling i pct. 

 2013 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Resultat Resultat 

Tilsagn 43,4 
 

91 97 87 

Udbetaling - - 90 76 

 

I opgørelsen indgår alle ansøgninger, som er modtaget og afsluttet i 2016. Det vil sige, at både sager, som 

var fuldt oplyste ved ansøgningsfristens udløb for en given ikke-arealbaseret tilskudsordning og som blev 

afsluttet i 2016, og sager, som først blev fuldt oplyste efter ansøgningsfristens udløb, men stadig afsluttet i 

2016, indgår i opgørelsen. Der er samlet givet 3.524 tilsagn i disse sager i 2016, hvoraf 3.075 opfyldte re-

sultatkravet. Der er foretaget 1.025 udbetalinger i disse sager i 2016, hvoraf 783 opfyldte resultatkravet.  

 

Mål 7 vedrørende sagsbehandlingstider på de ikke-arealbaserede programmer er opfyldt. På tilsagnssiden 

er procentsatsen for de afsluttede sager 87 pct., og for udbetalinger er den 76 pct.  

 

Mål 8 om at færdigbehandle 70 pct. af tilsagnsansøgningerne på arealbaserede ordninger pr. 1. september 

2016 blev opfyldt, idet der pr. 1. september var færdigbehandlet 73,6 pct. af ansøgningerne på Økologisk 

arealtilskud og 89,2 pct. af ansøgningerne på Pleje af græs- og naturarealer, totalt 83,6 pct. Målet om at 

færdigbehandle 100 pct. af tilsagnsansøgningerne inden årets udgang blev opfyldt, idet alle sager var fær-

digbehandlet pr. 31. december 2016. 

 

8 
Sagsbehandling af EU’s landdistriktsprogram (arealbaserede ordninger) 
Rettidig sagsbehandling af tilsagn på arealbaserede tilskudsordninger. 5 pct. 

 

Målet er opfyldt hvis: 

 70 pct. af tilsagnsansøgningerne på 1) Pleje af græs- og naturarealer og 2) Økologisk arealtilskud 

skal være færdigbehandlede pr. 1. september 2016. 

 Alle tilsagnsansøgningerne på de to ordninger skal være færdigbehandlede inden årets udgang. 

 

Målet er trods beslutning om flytning af dele af styrelsen fastholdt uændret fra 2015 

Rettidig sagsbehandlingstid for tilsagn i pct. 

 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Mål 

1. september 77,9 78,6 70 

31. december 100 - 100 

. 
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Opgørelsesmetoden er dokumentation i form af udtræk fra faglige systemer i 3. kvartal og ultimo året.  

 

Slutstatus: OPFYLDT 

 

Målet om at færdigbehandle 70 pct. af tilsagnsansøgningerne på de nævnte ordninger pr. 1. september 

2016 blev opfyldt, idet der pr. 1. september var færdigbehandlet 73,6 pct. af ansøgningerne på Økologisk 

arealtilskud og 89,2 pct. af ansøgningerne på Pleje af græs- og naturarealer, totalt 83,6 pct. 

Målet om at færdigbehandle 100 pct. af tilsagnsansøgningerne inden årets udgang blev opfyldt, idet alle 

sager var færdigbehandlet pr. 31. december 2016. 

 

Rettidig sagsbehandlingstid for tilsagn i pct. 

 2014 2015 2016 

 Resultat Resultat Resultat 

1. september 77,9 78,6 83,6 

31. december 100 - 100 

x 

9 
Effekt på sagsbehandling ved administrativ forenkling på tilskudsområde 
Indførelse af standardpriser for en række tilskudsordninger. 5 pct. 

 

I 2016 indføres helt eller delvist standardpriser på ti tilskudsordninger, som administreres af NaturErhverv-

styrelsen, svarende til cirka 390 mio. støttekroner. Forventningen er, at indførelsen af standardpriser væ-

sentligt vil reducere behovet for at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger og følgende reducere 

sagsbehandlingstiden.  

 

Målet er opfyldt, hvis der for året er givet tilsagn til mindst 75 pct. af de modtagne ansøgninger under til-

skudsordninger, der er opsat med standardpriser, uden at der har været nødvendigt at anmode ansøger om 

yderligere oplysninger. 

 

Det vurderes at det er et ambitiøst mål, idet andelen af sager, hvor der i dag kan udstedes tilsagn uden for-

udgående henvendelse til ansøger, ligger gennemsnitlig på ca. 30 pct. 

 

Målet opgøres ved at registrere det antal sager, hvor der forud for et tilsagn er taget kontakt til ansøgeren. 

Andel opgøres ud fra det samlede antal modtagne ansøgninger, der er givet under tilskudsordningerne som 

er opsat med standardpriser. Oplysningerne registreres og trækkes i relevante fagsystemer. 

 

Slutstatus:  IKKE OPFYLDT 

Som noget nyt opsatte NaturErhvervstyrelsen ordninger med standardpriser i 2016. Ambitionen var oprin-

delig at beregne flere tilskudsordninger med standardpriser, men det lykkedes ikke fuldt ud, da flere ord-

ninger under EHFF-programmet ikke nåede i mål pga. datagrundlaget viste sig for spinkelt, og priserne i 

markedet på nogle produkter svinger meget. Derfor opsatte styrelsen fire ordninger med standardpriser i 

2016: ’Miljøteknologi, modernisering af slagtesvinestalde’, ’Landskabs- og biotopforbedrende beplantnin-

ger’, ’Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder’ og ’Miljøteknologi, modernisering 

af farestalde’. Målet var at reducere sagsbehandlingstiden og behovet for at indhente supplerende oplys-

ninger hos ansøger. 

 

For de fire ordninger har det stort set ikke været nødvendigt at efterspørge supplerende oplysninger angå-

ende priser, hvorfor det kan konkluderes, at indførsel af standardpriser delvist har haft den ønskede effekt i 

forhold til ordninger med afdækning af rimelige priser/to tilbud. Styrelsens skøn er, at det er under 2 pct. 

af høringerne i tilsagn, hvor der har været behov for indhentning af yderlige oplysninger omkring pris. Ind-

førslen af standardpriser har dog ikke reduceret sagsbehandlingstiden eller behovet for at indhente supple-

rende oplysninger hos ansøger, hvorfor målet ikke er opfyldt. 
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10 
Effekt af fiskerikontrol 
Bæredygtigt fiskeri gennem høj regelefterlevelse 5 pct. 

 

Ambitionen med målet er at måle effekten af NaturErhvervstyrelsens samlede kontrolindsats på fiskerier-

hvervets regelefterlevelse, idet det antages, at høj regelefterlevelse på sigt vil sikre en bedre økonomisk, 

miljømæssig og social bæredygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer og dermed bidrage til 

grøn omstilling.  

 

Denne ambition operationaliseres i et resultatmål, der fokuserer på udviklingen i regelefterlevelse i Natur-

Erhvervstyrelsens 89 kontrolområder for fiskeri. Antagelsen er, at NaturErhvervstyrelsens risikovurdering 

afspejler graden af erhvervets regelefterlevelse. Der måles i 89 kontrolområder, der hver består af en kom-

bination af en regel, et farvand, en art og en redskabstype, eksempelvis: Fiskeri i lukkede områder, Øster-

søen, torsk, slæbende redskaber. 

 

Resultatmålet er opfyldt ved, at:  

 Halvdelen af kontrolområderne med meget høj, høj eller middel risikovurdering i 2015 får en 

lavere risikovurdering i 2016 og dermed en højere grad af regelefterlevelse 

 Lav eller meget lav risikovurdering opretholdes i 2016 på 93 pct. af de kontrolområder, som har 

en lav eller meget lav risikovurdering i 2015, og dermed en uændret høj grad af regelefterle-

velse. 

 

De to mål retter sig mod områder, hvor enten (1) risikovurderingen skal forbedres, eller hvor (2) en lav ri-

sikovurdering skal fastholdes. Ved at måle på ændringen i risikovurderingen er det effekterne af NaturEr-

hvervstyrelsens samlede kontrolindsats, der måles. 

 

Målet opgøres ved at trække data fra NaturErhvervstyrelsens fagsystemer.  

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Primo 2016 var der udpeget 89 kontrolområder for fiskeri – efterfølgende kom yderligere to områder til, så 

der i alt var 91 områder. I starten af 2016 besluttede fiskerikontrolplangruppen, at scorelisten for mang-

lende melding om farvandsskifte skulle sættes i bero pga. vanskeligheder med at identificere data fra fartø-

jer, der driver fiskeri hen over grænsen mellem to farvande. Vanskeligheden bestod i at differentiere mel-

lem fartøjer, der lovligt drev fiskeri i to farvande og fartøjer, som ikke efterlevede reglerne for opdatering 

af den elektroniske logbog i forbindelse af skift mellem to farvande med fangst ombord. Det havde den 

konsekvens, at 11 kontrolområder (5 arter henholdsvis slæbende og faststående + laks, faststående) ikke er 

blevet risikovurderet i den automatiske kontrolmodel. Der er foretaget en løbende manuel risikovurdering 

af problemstillingen baseret på inspektionsoplysninger til søs og ved landing. Der har derfor i 2016 været i 

alt 80 kontrolområder, heraf 4 med risikovurderingen ”meget høj, ”høj” eller ”middel”, som har indgået i 

kontrolmodellen. 

 

Fra og med 1. januar 2017 er kriterierne for risikovurdering (automatisk scoreliste) for manglende meldin-

ger ved farvandsskifte justeret og scorelisten er atter i drift. Den udpeger nu fartøjer, hvor der krav om en 

aktiv melding ved skifte mellem to farvande. Det skal bemærkes, at kravet ikke er et EU-krav, men alene 

fastsat i dansk lovgivning. 

 

Delmål 1:  

2 kontrolområder ud af 4 (svarende til 50 pct.) har ultimo 2016 en lavere risikovurdering i forhold til ul-

timo 2015. Det er områderne: 

- High grading af torsk i Nordsøen, slæbende redskaber 

- Fejlskøn i logbogen, tunge, Nordsøen, slæbende redskaber 

 

Delmål 2: 

75 kontrolområder ud af 76 (svarende til 99 pct.) har ultimo 2016 en uændret og lav risikovurdering i for-

hold til ultimo 2015.  

Kun ét kontrolområde (fejlskøn i logbogen, tunge, Nordsøen, faststående redskaber) har en højere risiko-

vurdering. 
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11 Udvikling af efterafgrødeordning 10 pct. 

 

Hensigten med resultatmålet er at fokusere på udviklingen og implementeringen af en efterafgrødeordning, 

der kan åbne den 1. februar 2017. Efterafgrødeordningen indgår som en del af aftalen om en fødevare- og 

landbrugspakke af 22. december 2015.  

Målet er opfyldt ved 

1. at bekendtgørelse for efterafgrødeordningen er udstedt senest den 1. december 2016. 

2. at der er udarbejdet informationsmateriale til landmænd og landbrugskonsulenter senest til 1.de-

cember 2016. 

 

Delmål 1 vægtes med 2/3, og delmål 2 vægtes med 1/3. 

 

Slutstatus:  OPFYLDT 

 

Det indgik i Fødevare- og Landbrugspakken, at der i 2017 og 2018 etableres en efterafgrødeordning med 

henblik på at modvirke en midlertidig forringelse af kvælstoftilstanden i forhold til overfladevand og 

grundvand. Resultatkontrakten indeholdt derfor et mål om, at bekendtgørelsen om ordningen samt vejled-

ningsmateriale skulle være udstedt d. 1. december 2016.  

 

NaturErhvervstyrelsen har etableret den målrettede efterafgrødeordning, der er åbnet i fællesskemaet til 

ansøgning af EU-tilskud d. 1. februar 2017. Ordningen består af en frivillig ansøgningsrunde, hvor ansø-

gere kan søge de minimis-kompensation for udlæg af efterafgrøder. I det omfang, at det nødvendige ind-

satsbehov ikke sikres i den frivillige runde, bliver et restbehov udmeldt som et ikke-kompenseret obligato-

risk krav.  

 

Etableringen af ordningen har krævet et omfattende fokus i styrelsens arbejde i 2016. Der er således fore-

taget beskrivelse af konkret model, foretaget omfattende beregninger af indsatsbehov, været drøftelser med 

EU-kommissionen vedr. modellens udformning og indsatsbehov med henblik på at kunne overholde direk-

tivforpligtelser, været gennemført politisk proces, udarbejdet forretningsbeskrivelse og foretaget IT-opsæt-

ning af ordningen samt udarbejdet bekendtgørelse, kort- og informationsmateriale. Kort- og informations-

materiale blev offentliggjort på styrelsens hjemmeside i december 2016. 

 

Bekendtgørelsen og vejledningsmaterialet blev ikke som forudsat i resultatkontrakten udstedt 1. december 

2016. Det viste sig ikke at være muligt, dels fordi udstedelsen af bekendtgørelsen krævede, at der blev til-

vejebragt lovhjemmel ved tekstanmærkning på finansloven for 2017, og dels fordi en række faglige og po-

litiske afklaringer forsinkede processen. Bekendtgørelsen er på denne baggrund udstedt den 30. januar 

med ikrafttrædelse ved fællesskemaets åbning d. 1. februar 2017. Vejledningsmaterialet blev samtidig of-

fentliggjort på styrelsens hjemmeside og præsenteret på styrelsens landbrugsseminarer i slutningen af ja-

nuar 2017. Målet opfylder således ikke datokravet i resultatmålet, men vurderes alligevel opfyldt, fordi 

hensigten i målet var at sikre, at den målrettede efterafgrødeordning var klar, når fællesskemaet åbnede 1. 

februar 2017, og at ordningen i øvrigt modvirker en midlertidig forringelse af kvælstoftilstanden i forhold 

til overfladevand og grundvand. Foreløbig kan konstateres, at erhvervet har taget godt imod ordningen. I 

første runde er der søgt 88.000 ha ud af 89.000 ha, og der meldes udsolgt i 31 ud af 45 kystoplande. 

 

12 Prognosepræcision (drift) 5 pct. 

 

Målet er opfyldt, hvis der maksimalt er en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på institutio-

nens driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode. 

Data hentes fra NaturErhvervstyrelsens økonomisystemer. 

Ønsket er at øge NaturErhvervstyrelsens prognosepræcision. 

 

Slutstatus:   OPFYLDT 

 

Resultat pr. kvt.: 

Kvartal 

Prognose-

præcision 

1 5,6 pct. 

2 -5,0 pct. 

3 5,4 pct. 

4 3,7 pct. 

 

Resultat for året ved simpelt gennemsnit (numerisk): 4,9 pct. 

.  
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13 Sygefravær 5 pct. 

 

Målet er opfyldt, hvis sygefraværet i NaturErhvervstyrelsen maksimalt er 9,7 dage per medarbejder. 

Målet er fastsat under hensyn til, at NaturErhvervstyrelsens sygefravær fra 2.kvartal 2015 (rullende år) lå 

på 10,6 dage per medarbejder samt beslutningen om flytning af dele af styrelsen. 

 

Opgørelsesmetoden kan opsummeres i følgende punkter: 

 Fraværsdata hentes i ISOLA. 

 Der opgøres på rullende år fra senest tilgængelige kvartal. 

 Sygefraværsårsager som medtages er: Egen sygdom, arbejdsskade, delvist nedsat sygdom 

 Langtidssygdom medtages. 

 Ansatte i socialt kapital (fleksjob) medtages også. 

 Fraværstal opgøres på institutionsniveau (hovedkonto). 

 

Målet er fastsat med den ambition at reducere sygefraværet i NaturErhvervstyrelsen og på sigt at komme 

ned på statens gennemsnit. 

 

Slutstatus:  IKKE OPFYLDT 

 

Resultat pr. kvt.: ISOLA 4. kvt. 2016 

 

Sygefraværet i NaturErhvervstyrelsen er på 10,0 gennemsnitlige sygefraværsdage per medarbejder. Styrel-

sen har gennem året arbejdet målrettet med trivsel og fravær hos ledere og medarbejdere og har reduceret 

fraværet med 0,6 dag, hvilket er positivt isoleret set, men ikke tilstrækkeligt til at opfylde resultatmålet. 

 

14 Rettidighed i minister- og departementsbetjening  5 pct. 

 

Målet er opfyldt, hvis der i 2016 er fristoverholdelse i minimum 80 pct. af NaturErhvervstyrelsens svar på 

departementets bestillinger. 

 

Der sikres med målet fokus på fristoverholdelse i sagsgangene mellem departementet og institutionerne. 

Med et nyt stort ministerium og meddelelse om flytning af arbejdspladser er det vigtigt at fastholde en so-

lid betjening af ministeren og departementet generelt. 

 

Målet tager udgangspunkt i opgørelserne fra Miljøministeriets forsøgsperiode i 2015, som viste at 74 pct. 

af sagerne i 1. kvartal 2015 overholdt fristen. 

 

Slutstatus: OPFYLDT 

 

Med en fristoverholdelse på 88 pct. er målet opfyldt. 
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BILAG 4.8: OMKOSTNINGSFORDELING 
Nedenfor gives en beskrivelse af NaturErhvervstyrelsens omkostningsfordeling. 

 

NaturErhvervstyrelsen økonomistyrer ved registreringer på produktnumre, som afspejler 

ordninger/aktiviteter. Ved omfordelingen kategoriseres alle produkter i tre kategorier: 

 

1) Fagligt (direkte) 

2) Støtte 

3) Fælles 

 

Faglige produkter/Faglige omkostninger 

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

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

ordninger eller kontrolområder 

 

Støtteprodukter/Støtteomkostninger 

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

hvor ressourcetrækket udføres som støtte til en begrænset del af de faglige produkter. Der 

kan være tale om tværgående aktiviteter såsom revision, eller IT-systemer, som benyttes 

ved sagsbehandling af ordninger, eller aktiviteter vedrørende for eksempel krydsoverens-

stemmelse eller markblokke. Støtteudgifterne knyttes derefter til de faglige produkt-

numre, som de støtter, så omkostningerne for støtteprodukterne fordeles på de relevante 

faglige produkter. Et IT-system kan godt støtte flere ordninger, hvorfor udgifterne til 

dette fordeles over alle de relevante ordninger. 

 

Fællesprodukter/Fællesomkostninger 

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

modsætning til kategorien støtteprodukter kan de ikke siges at vedrøre nogle faglige pro-

dukter i højere grad end andre. Her vil typisk ligge diverse ledelses- og administrations-

opgaver, generel bygningsdrift og IT i form af Office-pakke mv.   

 

Når der registreres på fællesprodukter, vil omkostningerne blive klassificeret som fælles-

omkostninger. Det svarer dermed til indirekte udgifter, som Moderniseringsstyrelsen nor-

malt vil kategorisere under overheadudgifter. Omkostninger her vil blive fordelt på alle 

de faglige produkter i organisationen. 

 

Overordnet foregår omkostningsfordelingen ved, at det faglige produkt først tillægges de 

direkte omkostninger (trin 1), derefter støtteomkostningerne (trin 2) og slutteligt de fælles 

omkostninger (trin 3). 
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