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Baggrund 

Der blev med Vækstplan DK fra 2013 (S, RV, SF, V, DF, K og LA) afsat en 

ramme på 300 mio. kr. årligt fra 2016 til skattemæssig succession til erhvervsdri-

vende fonde. Det har taget længere tid at udvikle en model for succession til 

erhvervsdrivende fonde end oprindeligt forventet. På den baggrund er der bl.a. 

afsat en pulje på 45 mio. kr. under Miljø- og Fødevareministeriet til 

kystbeskyttelses- og naturindsatser. 

 

Aftale mellem regeringen og S, DF, RV og SF 

Der er en forståelse imellem regeringen og S, DF, RV og SF om at udmønte 45 

mio. kr. til nedenstående initiativer, jf. endvidere tabel 1. 

 

Udmøntning af initiativer i regi af ”Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler” 

Der er i ”Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler” offentliggjort 

den 2. februar 2018 aftalt en udmøntning til følgende initiativer: 

 En styrket kystbeskyttelse på Anholt: For at understøtte Anholts igangværende 
kystbeskyttelsesindsats og sikre realisering heraf afsættes 3,2 mio. kr. til 
projektet. 
 

 Et nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse: Der afsættes 2,0 mio. kr. til 
igangsætning af nyt flerårigt forsøg med drænrør som kystbeskyttelsesmetode. 
Det samlede initiativ udgør 10,0 mio. kr., hvor den resterende del på 8,0 mio. 
kr. finansieres af råderummet fra 2019-2021. 
 

 Rådgivning om klimaskadelige F-gasser (fluorerede drivhusgasser): Med 
henblik på at udbrede viden om nye køleanlæg og muligheden for at skifte til 
mere klimavenlige gasser i eksisterende anlæg afsættes i 2018 1,6 mio. kr. til 
initiativet. 

 
Udmøntning af initiativer til kystbeskyttelsesindsatser 
Der afsættes 19,0 mio. kr. til yderligere kystbeskyttelsesindsatser i 2018, som 
vedrører følgende: 

 Pulje til aktuelle digeprojekter: Med henblik på at støtte kommunale såvel som 
private digeprojekter, der har til formål at beskytte bygninger, infrastruktur og 
andre værdier mod oversvømmelser fra havet, afsættes 9,0 mio. kr. til at 
gennemføre digeprojekter i 2018. 
 

 Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev: For at understøtte den lokale 
indsats med en mere sammenhængende kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og 
Nørlev afsættes en bevilling til statslig kystbeskyttelse i området i 2018 på 10,0 
mio. kr. 

 
 
 



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 
 

Udmøntning af øvrige initiativer 

 Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag: Med henblik på at understøtte 
indsatsen for at fjerne skæmmende skibsvrag langs de danske kyster afsættes 
2,8 mio. kr. til en pulje i 2018 målrettet kommunerne. Puljen er møntet på 
skibsvrag, som ligger kystnært, er visuelt skæmmende eller på anden vis 
vurderes, at være til væsentlig gene. Det er en forudsætning, at ejeren at et 
givent skibsvrag ikke er kendt. 
 

 Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen: Der afsættes 16,4 mio. kr. fra 
successionsmidlerne til Ekkodalen. De anslåede udgifter til naturgenopretning 
af Ekkodalen udgør i alt 18,8 mio. kr. Den resterende del (2,4 mio. kr.) 
afholdes inden for Miljø- og Fødevareministeriets eksisterende ramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Aftale om udmøntning af successionsmidler til kystbeskyttelses- og naturindsatser 

(mio. kr.) 

 2018 

Initiativer fra ”Forståelsespapir om udmøntning af 
successionsmidler” 

 

Kystbeskyttelses på Anholt 3,2 

Nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse 2,0 

Rådgivning om klimaskadelige F-gasser (fluorerede drivhusgasser) 1,6 

Kystbeskyttelse  

Pule til aktuelle digeprojekter 9,0 

Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev 10,0 

Øvrige initiativer  

Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag 2,8 

Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen 16,4 

Samlet 45,0 
 

 
 
 

 


