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2 Beretning
2.1

Præsentation af virksomheden

Naturstyrelsen er i dag en faglig styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Miljø- og Fødevareministeriet blev etableret ved en sammenlægning af det tidligere Miljøministerium og det
tidligere Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med kongelig resolution af 28. juni 2015.
Mission og vision
Rammerne for Naturstyrelsens arbejde defineres af Miljøministeriets koncernfælles mission og vision.
Miljøministeriets mission:

Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulig grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der
beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for
nuværende og kommende generationer.
Miljøministeriets vision:

Miljøministeriet er én koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift
finder helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samspil med
omverdenen.
Naturstyrelsens hovedopgaver
Vi arbejder for, at natur og mennesker trives


Naturen er det bærende i vores arbejde, til gavn for naturen og for menneskers trivsel



Vi har forstand på naturens tilstand og trivsel, og vores rådgivning er faglig velfunderet



Vi skaber konkrete forbedringer inden for de rammer, som regering og Folketinget giver os

Det leverer vi til danskerne

Vi passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den

Vi sikrer rent vand i vandhaner, vandløb, fjorde og hav

Vi hjælper Danmark til at forberede sig på et forandret klima

Vi arbejder for levende, grønne byer med plads til vækst og udvikling

Vi følger udviklingen i naturens trivsel og formidler viden om natur og planlægning på en lettilgængelig
måde
Det har vi forstand på
Vi har en stærk faglighed på de områder, som er knyttet til vores kerneopgaver: Natur og landskab,
friluftsliv, vandmiljø, planlægning og klimatilpasning.
Vi er ikke en forskningsinstitution. Men vi udvikler løbende vores faglighed i et tæt samspil med forskere,
rådgivere, interesseorganisationer og kolleger i andre lande. Vi anlægger et bredt samfundsmæssigt
perspektiv på vores kerneopgaver, og vi kan skelne gode løsninger fra mindre gode. Det er nødvendigt for at
rådgive regeringen, Folketinget og samfundet omkring os og for at løse vores myndigheds- og
forvaltningsopgaver.
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Vi afvejer mange interesser
Et gennemgående træk ved vores opgaveløsning er, at forskellige interesser ofte skal afvejes mod hinanden.
Det gælder både, når vi som myndighed forvalter landets love og fx varetager fællesskabets interesser for at
sikre udviklingsmuligheder i det åbne land eller adgangen til fri og åbne kyster. Det gælder også, når vi i
driften af de offentlige skov- og naturarealer både sikrer trivslen for dyr og planter og for vores mange
forskellige brugere – fra den stille vandrer over jægeren til mountainbikerytteren, samtidig med at vi på
samfundets vegne forvalter den økonomiske værdi, skovene har.
På nogle områder har politikerne beskrevet meget præcist, hvordan interesserne skal afvejes. På alle
områder gælder, at vi gør os umage for at inddrage de berørte, at interesseafvejningen er gennemsigtig, og
at vores beslutninger er til at forstå.
Ressortomlægninger i 2015
Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 blev flere ressortområder overdraget til Erhvervs- og
Vækstministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Områder overdraget til Erhvervsstyrelsen







Det danske plansystem
Landsplanlægning
Planlægning i byer
Planlægning i det åbne land
PlansystemDK
Projekter på planlægningsområdet

Områder overdraget til Søfartsstyrelsen


Havplanloven mv.

Områder overdraget til Energistyrelsen




Vandsektorloven
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Regler om takster og regulativer for vandforsyninger (dele af vandforsyningsloven)

Med ressortomlægningen er flere af Naturstyrelsens resultatmål helt eller delvist udgået af styrelsen
resultatkontrakt. Se afsnit 2.4 Målrapportering.

2.2

Ledelsesberetning

Rent vand
Naturstyrelsen leverede i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriets departement i 2015 store dele af
det faglige grundlag for regeringens Fødevare- og Landbrugspakke. Grundlaget for vandområdeplaner for
anden planperiode (Vandplan II) blev således lanceret med offentliggørelse af Fødevare- og
Landbrugspakken.
Naturstyrelsen arbejder løbende med at sikre danskerne rent drikkevand ved en kortlægning af
drikkevandsbeholdningerne i Danmark. Med kortlægning af det resterende areal på 3.500 km2 blev en
omfattende landsdækkende grundvandskortlægning for perioden 2010-2015 succesfuldt afsluttet i 2015.
Også på klimatilpasningsområdet har Naturstyrelsen været aktiv i 2015. Naturstyrelsen har således leveret
et koncept til ministeren, som sammentænker oversvømmelsesdirektivet og klimatilpasningsplanerne for
planperioden 2016-2021. Naturstyrelsen har i en survey i 2015 ligeledes kunne påvise, at kommunerne har
øget deres aktiviteter til forebyggelse af klimaforandringer målt i forhold til 2013.
Naturstyrelsen arbejder aktivt for at fremme bedre og billigere miljøløsninger på vandteknologiområdet
både til gavn for danskerne og som eksportpotentiale. Med en effektvurdering af den hidtidige indsats på
8
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områder kan Naturstyrelsen fremadrette sikre en endnu stærkere strategi for vandteknologiområdet.
Naturstyrelsen uddelte i 2015 ligeledes midler til en lang række projekter inden for vand og klimatilpasning,
der på sigt vil bidrage til bedre og billigere miljøløsninger på området. På den internationale scene har
Naturstyrelsen i 2015 arbejdet aktivt for at styrke den danske eksport af miljøløsninger indenfor
vandområdet til Sydafrika, Kenya og Kina i et sektorsamarbejde, som forventes indgået i starten af 2016,
ligesom Naturstyrelsen i 2015 indtrådte som leder af Kina-EU platformen for perioden 2015-2017.
Rig natur
Samtlige tiltag i Natura 2000-planernes 1. planperiode (2010-2015) var ved udgangen af året gennemført.
Ministeren modtog i 2015 det endelige grundlag for Natura 2000- planernes 2. planperiode. Naturstyrelsen
har i dialog med kommuner, interesseorganisationer og lodsejere udarbejdet en langsigtet plan for at sikre
levesteder for dyr og planter i 252 særligt beskyttede og værdifulde naturområder i perioden 2016-2021.
Planerne var dog ved udgangen af 2015 endnu ikke offentliggjort.
Naturstyrelsen har i 2015 medvirket til at genskabe og forbedre den danske natur samt reducere udledning
af drivhusgasser ved at give tilskud til lodsejere til frivilligt at udtage kulstofrige lavbundsjorder af drift.
Ministeren godkendte i 2015 en strategi udarbejdet af Naturstyrelsen om Danmarks proaktive indsats i
forbindelse med EU’s evaluering af habitat- og fugledirektiverne. Naturstyrelsen udarbejdede i 2015
desuden et fagligt bidrag til EU’s midtvejsevaluering af biodiversitetsstrategien, ligesom Naturstyrelsen
bidrog aktivt med faglige inputs til processen omkring tilblivelsen af FN bæredygtighedsmål, som blev
vedtaget i september 2015.
Økonomiske resultater
Naturstyrelsens resultat for 2015 udviser et overskud på 75,3 mio. kr. fordelt med 31,8 mio. kr. på §
23.71.01. Naturstyrelsen, 28,1 mio. kr. på § 23.71.02. Naturforvaltningsenhederne, 15,2 mio. kr. på §
23.71.04. Grundvandskortlægning samt 0,2 mio. kr. på § 23.71.06. Jagttegnsafgift.
Mindreforbruget på Naturstyrelsen skyldes primært et reduceret aktivitetsniveau som følge af
folketingsvalget og efterfølgende ressortomlægninger. Særligt kan nævnes midlertidigt ansættelsesstop hen
over sommeren samt forsinket igangsættelse og bortfald af indsatser under Naturplan Danmark
Mindreforbruget på Naturforvaltningsenhederne skyldes mindreudgifter som følge af udskudte projekter
samt mindre skovningsaktivitet i fjerde kvartal på grund af usædvanligt vådt vejr samt merindtægter
vedrørende salg af træ og flis.
Mindreforbruget på Grundvandskortlægning skyldes, at kortlægningen er gennemført mere effektivt end
oprindeligt forudsat.
Afvigelsen på Jagttegn giver ikke anledning til bemærkninger.
TABEL 1
VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
(mio. kr.)

2013

2014

2015

-1.253,6

-1.208,7

-1.192,5

1.549,3

1.460,8

1.352,6

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger
Resultat af ordinære drift

-295,7

-252,1

160,1

Resultat før finansielle poster

82,4

15,8

-127,5

Årets resultat

-27,2

37,4

-75,3

1.077,2

1.060,9

1.074,8

Omsætningsaktiver

214,2

198,0

186,2

Egenkapital

-177,9

-141,4

-215,8

-1.098,3

-1.058,8

-1.062,9

Balance
Anlægsaktiver i alt

Langfristet gæld
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Kortfristet gæld

-335,9

-326,0

-316,0

Udnyttelsesgrad af lånerammen

84,2

82,8

83,9

Bevillingsandel

65,3

58,6

60,7

Afskrivningsrate

27,1

29,2

30,7

Andre driftsindtægter i forhold til ordinære
driftsindtægter

34,5

29,5

30,1

Salg af varer og tjenesteydelser pr. årsværk

31,4

37,6

36,5

1.383,1

1.282,2

1.221,7

0,5

0,5

0,5

Finansielle nøgletal

Udvalgte KPIér

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris

Hovedkonti
TABEL 2
VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
Drift
Bevillingstype

Bevilling
TB
Finansårets
bevilling
i alt

FL
(Mio. kr.)
I alt
237101 Naturstyrelsen

Driftsbevilling

237104
Grundvandskortlægning

Driftsbevilling

237106 Jagttegnsafgift

Driftsbevilling

Overført
overskud
ultimo

Udgifter

1.548,9 -16,8

1.532,1

1.477,0

Indtægter

-806,0

0,0

-806,0

-829,0

0,0

394,6

4,3

398,9

385,4

170,6

-7,5

-28,6

Udgifter
Indtægter

237102
Naturforvaltningsenheder Statsvirksomhed

Regnskab

-7,5

Udgifter

930,5

Indtægter

-571,8

Udgifter

-3,4

131,2

Indtægter

-17,7

-131,2

Udgifter

92,6

Indtægter

0,0

-95,5

927,1

904,1

-571,8

-576,9

113,5

98,3

-131,2

-131,2

92,6

89,2

-95,5

-92,3

170,6

Administrerede
ordninger
Bevillingstype

Bevilling
TB
Finansårets
bevilling
i alt

FL
(Mio. kr.)
I alt
237103 Skov- og
Landskabsopgaver

Reservationsbevilling

237105 Erstatninger

Reservationsbevilling

237108 Vederlag for
råstofindvinding

Reservationsbevilling
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Regnskab

Videreførsel
ultimo

Udgifter

455,4

-88,7

366,7

420,1

532,1

Indtægter

-319,1

0,0

-319,1

-314,0

0,0

Udgifter

4,6

0,0

4,6

4,6

0,1

Indtægter

0,0

0,0

0,0

Udgifter

13,7

13,7

0,3

Indtægter

0,0

0,0

0,0

Indtægter

-20,2

-20,2

-26,3

0,0

0,0

70,9

0,0

237109 Testcenter
Østerild

Anden bevilling

237110 Klimatilpasning

Reservationsbevilling

237111 Tilskudspulje til
udredning af BNBO

Reservationsbevilling

237112 Kommunal andel
af grundvandsafgift
237203 Vand- og
naturpartnerskaber

Reservationsbevilling
Reservationsbevilling

237205 Nationalparker

Reservationsbevilling

237207 Vandløbsindsats

Reservationsbevilling

237208 Vådområder og
ådale

Reservationsbevilling

Udgifter

7,9

Indtægter

0,0

Udgifter

0,0

Udgifter

7,9

2,4

0,0

-0,5

0,0

0,0

-0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

-1,1

1,1

-54,7

0,0

-54,7

-54,7

0,0

Udgifter

5,1

0,0

5,1

4,8

8,4

Indtægter

0,0

0,0

0,0

28,9

23,7

0,0

0,0

131,0

118,9

-30,0

-20,3

139,6

217,7

-92,1

-159,9

43,2

-2,7

-32,4

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

-11,2

0,0

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,5

50,9

-89,0

-50,4

0,7

12,4

-0,7

-12,4

Indtægter

Udgifter

28,9

Indtægter

237209
Naturforvaltning,
lodsejererstatninger
237210 Vandmiljøplan
II/III, vådområder
237211 Statslige
vådområder
237310
Konsulentvirksomhed i
skovbruget
237312 Skovbrugsforanstaltninger iht.
skovloven
237313 Tilskud til
genplantning mv. efter
stormfald

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling
Reservationsbevilling
Reservationsbevilling
Reservationsbevilling

0,0

0,0

Udgifter

111,8

Indtægter

-30,0

Udgifter

139,6

Indtægter

-92,1

Udgifter

43,2

Indtægter
Reservationsbevilling

0,0

19,2

0,0

0,0

-32,4

Udgifter

0,0

Indtægter

0,0

Udgifter

-1,5

Indtægter

0,0

Udgifter

0,0

Indtægter

0,0

Udgifter

101,4

Indtægter

-89,0

Udgifter

0,7

Indtægter

0,0

0,0

0,0

-107,9

0,0

-0,7

46,8

44,8

193,2

65,1

30,6

0,0

4,5

0,0

66,0

0,0

Anlæg
Bevillingstype

Bevilling
TB
Finansårets
bevilling i
alt

FL
(Mio. kr.)
I alt
237107 Salg af
ejendomme

Anlægs-bevilling

Anlægs-bevilling

Videreførsel
ultimo

Udgifter

139,5

78,8

218,3

203,2

118,1

Indtægter

-98,7 -40,0

-138,7

-131,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-18,7

-9,4

Udgifter
Indtægter

237201 Naturforvaltning
mv.

Regnskab

0,0

0,0

-18,7

Udgifter

139,5

78,8

218,3

203,2

Indtægter

-80,0 -40,0

-120,0

-121,6

118,1
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2.3

Kerneopgaver og ressourcer

I 2015 var der et overskud på 75,3 mio. kr. for Naturstyrelsen, som vist i tabel 3.
Tabel 3 er opdelt efter opgaver, som de fremgår af finansloven for 2015. Den indtægtsførte bevilling i Tabel
3 er beregnet som årets resultater for opgaverne inkl. andelen af årets overskud. De øvrige indtægter og
omkostningerne er fordelt svarende til den regnskabsmæssige registrering, bortset fra lønnen, som er
fordelt på grundlag af tidsregistreringen, og en beregnet gennemsnitlig timeløn.
Årets overskud på 75,3 mio. kr. er fordelt svarende til resultatet for de enkelte opgaver.
TABEL 3
SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER
Opgave (beløb i
mio. kr.)

Indtægtsført
bevilling

Øvrige
indtægter

Omkostninger

0. Hjælpefunktioner
samt generel ledelse og
administration
1. Ministerbetjening

-340,5

-13,4

336,8

Andel af
årets
overskud
-17,1

-2,1

0,0

2,0

-0,1

2. Rent vand

-107,7

-150,3

245,4

-12,5

3. Rig natur og
balanceret udvikling
mellem land og by

-66,2

-167,2

222,1

-11,3

4. Bæredygtig
forvaltning af statens
skov- og naturarealer

-206,7

-498,1

670,6

-34,2

I alt

-723,1

-829,1

1.476,9

-75,3

Hvad angår arealdriften (hele statsvirksomheden) er der udarbejdet et særskilt tabelbilag (bilag 6 - 11), som
viser driftsresultatet fordelt på følgende områder:
Bilag 6: Sammendrag af driftsresultatet for statsvirksomheden
Bilag 7: Flersidig skovdrift (Træproduktion og Biproduktion)
Bilag 8: Anden flersidig drift (Planteskoledrift, Jagtforvaltning, Vildtforvaltning, Landbrugsdrift og Anden
virksomhed)
Bilag 9: Naturbeskyttelse (Naturpleje, Naturpleje (dyrehold), Vildtpleje, Fortidsminder og
Naturovervågning)
Bilag 10: Friluftsliv (Publikum, Dyrehaver og Naturvejledning)
Bilag 11: Fællesomkostninger (Skovvedligeholdelse, Ejendomsomk., Maskinomk., Administration og Øvrige
generalomkostninger)
Tabelbilagene tager udgangspunkt i den kontering på Formål, som foretages for statsvirksomheden. Løn- og
socialomkostninger til skovarbejdere samt maskinomkostninger er fordelt til de relevante Formål, og
omkostningerne til funktionærlønningerne er også blevet fordelt på grundlag af timeregistreringerne.

2.4

Målrapportering

Naturstyrelsens resultatkontrakt 2015 bestod af 22 resultatmål fordelt mellem det forhenværende
Miljøministeriums koncernstrategisk pejlemærker. Målene er repræsentative, men ikke udtømmende for
Naturstyrelsens virksomhed.
Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 blev flere ressortområder overdraget til Erhvervs- og
Vækstministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Som konsekvens heraf er enkelte resultatmål
udgået fra styrelsens resultatkontrakt.
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Endvidere er der på baggrund af nye politiske prioriteringer ved tiltrædelsens af Regeringen Lars Løkke
Rasmussen II udgået en række resultatmål fra styrelsens resultatkontrakt. Der er i årets løb desuden truffet
beslutning om ikke at gennemføre kvalitetsmålinger i ministersager og ikke at gennemføre
Ledertrivselsmålinger i Naturstyrelsen, hvorfor resultatmål herom er udgået.
Der er i alt udgået resultatmål og delmål svarende til 18 % af resultatkontrakten beregnet ud fra
resultatmålenes vægtning i kontrakten.
En uddybning af hvilke konkrete resultatmål og delmål, der i 2015 er udgået af Naturstyrelsens
resultatkontrakt, fremgår af Tabel A i afsnit 4.6.
Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse
Opfyldelsen af de 22 resultatmål fordeler sig således: 16 opfyldt, 2 delvist opfyldt, 2 ikke opfyldt og 2 udgået.
Beregnet ud fra vægtningen af resultatmålene svarer det til en opfyldelse på 88 %.
Følgende tabel illustrerer den overordnede fordeling imellem de koncernstrategiske pejlemærker. Data er
uddybet i Tabel A i afsnit 4.6.
TABEL 4
ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
Område

SAMLET OVERSIGT

1. Vækst og udvikling af velfærd

2. Produktivitet og
konkurrenceevne

3. Internationalt engagement

5. Sammenhængende
miljøforvaltning

6. Sagsbehandlingstider og
produktivitet

Resultater
Opfyldt

15

Delvist
opfyldt

3

Ikke opfyldt

2

Udgået

2

Opfyldt

7

Delvist
opfyldt

1

Ikke opfyldt

1

Udgået

0

Opfyldt

2

Delvist
opfyldt

0

Ikke opfyldt

1

Udgået

0

Opfyldt

2

Delvist
opfyldt

0

Ikke opfyldt

0

Udgået

0

Opfyldt

1

Delvist
opfyldt

0

Ikke opfyldt

0

Udgået

0

Opfyldt

1

Delvist
opfyldt

0

Ikke opfyldt

0

Udgået

Opfyldte mål
(beregnet ud fra vægtningen)

Kvalitativ
vurdering

88%

Meget tilfredsstillende

87%

Meget tilfredsstillende

80%

Meget tilfredsstillende

100%

Meget tilfredsstillende

100%

Meget tilfredsstillende

100%

Meget tilfredsstillende

1
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7. Forvaltning og økonomistyring

8. Attraktiv arbejdsplads

Opfyldt

2

Delvist
opfyldt

1

Ikke opfyldt

0

Udgået

0

Opfyldt

0

Delvist
opfyldt

1

Ikke opfyldt

0

Udgået

1

81%

Meget tilfredsstillende

83%

Meget tilfredsstillende

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement vil følgende mål fra
Naturstyrelsens resultatkontrakt 2015 blive uddybet:





Mål 1.1 – Rent vand
Mål 1.3 – Forbedring af miljøtilstand og biologisk mangfoldighed i de danske havområder
Mål 1.6 – Øget biodiversitet på styrelsens arealer
Mål 1.8 – Kortlægning af grundvand

Mål 1.1 - Rent vand
I Naturstyrelsens resultatkontrakt lyder mål 1.1 som følger:
Naturstyrelsen arbejder for rent vand til gavn for mennesker og natur. De væsentlige indsatser for de
kommende 6 år fastlægges i de kommende vandområdeplaner.
Målet betragtes som opfyldt.
Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriets departement i 2015 afsluttet arbejdet
med at tilvejebringe et opdateret fagligt grundlag for en vedtagelse i 2016 af vandområdeplanerne for 2.
planperiode. Den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra 22. december 2015 vil have
betydning for kvælstofindsatsbehovet i vandplanerne for 2. planperiode (VP2). Effekten af initiativerne i
Fødevare- og landbrugspakken har derfor indgået i arbejdet med konsolidering af det faglige grundlag for
vandområdeplanerne.
Konsolideringen af det faglige grundlag for vandplanerne er gennemført i regi af Kvælstofudvalget. Som led
i konsolideringen af det faglige grundlag er der foretaget opdatering af beregningerne på baggrund af
ændrede forudsætninger og ny viden på området. Aarhus Universitet og DHI har bidraget med
genberegninger af de enkelte delelementer for alle delvandomlande.
Det er forventningen, at nye vandområdeplaner vil være offentliggjort i første halvdel af 2016. Herefter skal
planernes indsatser iværksættes, og de vil følge op på de indsatser, der er gennemført som led i planerne for
første planperiode. Målet med vandplanlægningen er at opnå god økologisk tilstand i danske vandløb, søer,
kystvande og grundvand.
Naturstyrelsen udarbejdede i efteråret 2015 et foreløbigt forslag til plan for, hvordan styrelsen i årene
fremover mest hensigtsmæssigt kan monitorere fremdriften i gennemførelse af planernes indsatser. Når
vandområdeplanerne er endeligt vedtaget, skal styrelsen således vurdere, om der - på baggrund af planernes
endelige udformning - er behov for at opdatere monitoreringsplanen.
Mål 1.3 - Forbedring af miljøtilstand og biologisk mangfoldighed i de danske havområder
I Naturstyrelsens resultatkontrakt lyder mål 1.3 som følger:
Naturstyrelsen arbejder for at forbedre miljøtilstanden og den biologiske mangfoldighed i de danske
havområder. Natur- og miljøforbedringer bidrager til vækstgrundlaget for bæredygtig produktion bl.a.
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fiskeri. Indsatser for havmiljøet sker inden for rammerne af den danske havstrategi samt lov om
havplanlægning.
Målet betragtes som ikke opfyldt, da delmålet om at opnå politisk beslutning om havstrategiens
indsatsprogram ikke blev indfriet i 2015.
Havstrategiens indsatsprogram skal sikre, at Danmark når de miljømål for det danske havmiljø, som blev
fastsat i Danmarks havstrategi i 2012. Indsatsprogrammet skulle være udarbejdet inden udgangen af 2015.
Et udkast blev udarbejdet af Naturstyrelsen og i oktober 2015 oversendt til departementet med henblik på
politisk godkendelse og efterfølgende offentlig høring. På grund af bl.a. processen frem mod vedtagelsen af
Fødevare- og Landbrugspakken blev der ikke taget stilling til indsatsprogrammet i 2015. Der forventes
snarest at blive truffet politisk beslutning om indsatsprogrammet, således at dette kan sendes i offentlig
høring.
Med henblik på at kunne følge op på resultaterne af indsatsprogrammet og dermed vurdere effekterne af
programmets betydning for tilstanden i de danske havområder udarbejdede Naturstyrelsen i 2015 et oplæg
om effektindikatorer for udkast til havstrategiens indsatsprogram. Disse blev imidlertid ikke forelagt
departementet, da der endnu ikke var truffet politisk beslutning om selve indsatsprogrammet. Oplæg til
effektindikatorer forventes forelagt departementet, efter den offentlige høring er igangsat.
I forbindelse med offentliggørelse af regeringens lovprogram primo oktober blev det besluttet at overføre
opgaven med havplanlægning til Erhvervs- og Vækstministeriet. Naturstyrelsen bistår Erhvervs- og
Vækstministeriet med løsning af opgaven.
Mål 1.6 – Øget biodiversitet på styrelsens arealer
I naturstyrelsens resultatkontrakt lyder mål 1.6 som følger:
Naturstyrelsen arbejder for at øge biodiversiteten på styrelsens egne arealer, herunder ved gennemførelse
af Natura 2000 plejeplaner og initiativer til opfølgning på Naturplan Danmark og det nationale
skovprogram som fx udpegningen af livstræer.
Målet betragtes som delvist opfyldt, da to delmål opgøres som opfyldt, mens det tredje delmål ikke er
opfyldt.
Det opstillede delmål om gennemførelse af tiltagene i Natura2000-plejeplanerne for Naturstyrelsens arealer
er nået. Der blev ved udgangen af første planperiode (2010-2015) gennemført en evaluering af
plejeplanernes konkrete tiltag. Denne viste, at alle tiltag på Naturstyrelsens arealer var gennemført ved årets
udgang og dermed, at plejeplanerne var fuldt implementerede.
Delmål om udarbejdelse af indikator for biodiversitet på styrelsens egne arealer er gennemført. Her er der
udviklet en sammenligning mellem styrelsens arealer og resten af landet ud fra NOVANA-data for
artsindeks. Der er udarbejdet en rapport i samarbejde med DCE. Naturstyrelsen vil med rapportens
indikatorer være i stand til at vurdere udviklingen af biodiversitet på styrelsens arealer.
Delmålet om udpegning af 10.000 livstræer på styrelsens arealer er ikke gennemført. Delmålet er det første
skridt i en national udpegning af 5 træer pr hektar til gavn for den biodiversitet, der er tilknyttet gamle
træer og dødt ved. Projektet har i 2014-15 kørt som pilotprojekt og blev mod forventning ikke udrullet til
alle styrelsens enheder i 2015. Pilotprojektet har inkluderet involvering af partnere som Danmarks
Naturfredningsforening, spejdere og andre centrale aktører i forbindelse med den fysiske udpegning af
livstræer. Derudover har pilotprojektet haft fokus på udvikling og test af en app til android, som er det
værktøj, der omsætter den fysiske udpegning til data.
I forbindelse med pilotprojektet er der udpeget cirka 500 træer. Udpegningen er sket som led i over 10
offentlige arrangementer rundt omkring i hele landet. Disse arrangementer har givet konkrete input til den
videre udvikling af konceptet og bekræftet interessen for at udpege livstræer fra bl.a. Danmarks
Naturfredningsforening, spejdere, skoler mv. Det blev i 2015 besluttet, at der før udrulning også skal
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udvikles en app til Iphone for at sikre en bredere deltagelse af frivillige. Forsinkelsen i national opstart
skyldes primært, at denne beslutning blev taget på et sent tidspunkt, og at der efterfølgende har været
tekniske forsinkelser ift. udviklingen af app’en. En landsdækkende relancering af konceptet forventes i
foråret 2016, hvorefter projektet rulles ud i hele landet. Projektet er således indarbejdet i
arbejdsprogrammerne for 2016 i Naturstyrelsens lokale enheder.
Mål 1.8 – Kortlægning af grundvand
I naturstyrelsens resultatkontrakt lyder mål 1.8 som følger:
I 2015 afsluttes den planlagte grundvandskortlægning, herunder de resterende 3.500 km2, og det
fremadrettede arbejde tilrettelægges.
Målet betragtes som opfyldt.
Siden august 1998 er grundvandskortlægningen udført, først af amterne og efter kommunalreformen af
Naturstyrelsen. Det totale kortlagte areal udgør 17.300 km2 og består af områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.
Kortlægningen er blevet udført som en bred vifte af discipliner eksempelvis geofysiske, geokemiske,
geologiske og hydrogeologiske undersøgelser, som er blevet udviklet og optimeret løbende til anvendelse i
grundvandskortlægningen. En kortlægning bygger således på data om et områdes geologiske opbygning,
herunder geologiske aflejringer og strukturer samt vandets strømning, magasiners udbredelse, beskyttelse,
kvalitet og anvendelse. Det betyder, at der som resultat fra kortlægningen afgrænses følsomme
indvindingsområder med hensyn til nitrat og sprøjtemidler samt tilhørende indsatsområder.
Grundvandskortlægningen var planlagt til afslutning den 31. december 2015, med et samlet budget på 2,6
mia. kr. over de godt 17 år, projektet har stået på. Den statslige del af grundvandskortlægningen blev
afsluttet den 22. december 2015 med et overskud på ca. 30 mio. kr. ud af det samlede statslige budget til
grundvandskortlægningen på knap 1,2 mia. kr. Dermed blev grundvandskortlægningen afsluttet både til
tiden og inden for det afsatte budget.
Efter løbende geografisk afslutning af grundvandskortlægningen, offentliggøres resultaterne i
bekendtgørelser, som ved formel udpegning stadfæster de afgrænsede områder i kortlægningen. Folketinget
besluttede den 21. april 2015 at fortsættes grundvandskortlægningen frem til 2020. Hovedvægten i arbejdet
med grundvandskortlægningen vil de næste fem år ligge på kortlægning af nye og væsentlig ændrede
indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

2.5

Forventninger til det kommende år

Naturstyrelsen står overfor en særlig opgave i 2016, hvor styrelsen skal forberede en deling af styrelsen i to
styrelser: Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturstyrelsen skal med hovedsæde i
Randbøl forvalte Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skov- og naturarealer, så der skabes
størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv
skovdrift. Naturstyrelsen skal gennemføre konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med
andre myndigheder, organisationer og frivillige. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bliver overordnet
statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen skal betjene miljø- og fødevareministeren med at udvikle
politik, rammer og lovgivning. Styrelsen løser de myndighedsopgaver, som den gamle Naturstyrelse løste.
Styrelsen har desuden ansvar for overvågningen af vores vand og natur og for grundvandskortlægning, der
sikrer fagligt grundlag for at løse myndighedsopgaverne. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning får sit
hovedkontor i København. Styrelsen vil desuden have et antal lokale kontorer fordelt rundt om i landet.
Med forberedelsen af delingen af Naturstyrelsen i to styrelser følger en række udfordringer, som vil præge
styrelsens arbejde i 2016, herunder flytning af medarbejdere og den generelle organisatoriske opbygning,
fastsættelse af de styringsmæssige rammer samt logistiske foranstaltninger af både fysisk og systemteknisk
karakter.
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Naturstyrelsen vil i 2016 have et særligt fokus på i delings- og flytningsprocessen at fastholde den stabile
drift og gode faglige opgaveløsning i styrelsen.
Derudover vil Naturstyrelsen i 2016 have fokus på generel regelforenkling og på transparens ved
gennemførelse af ny regulering, der implementerer EU-retlige forpligtelser. I forbindelse med
Naturstyrelsens udkast til love og bekendtgørelser gøres der rede for, om reguleringen overimplementerer
EU-retlige forpligtelser, og hvad konsekvenserne er. Endvidere sikrer Naturstyrelsen, at der løbende
udsendes lovbekendtgørelser og hovedbekendtgørelser, således at regelgrundlaget fremstår overskueligt og
klart for borgere og virksomheder mv.
TABEL 5
FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
(mio. kr.)
Regnskab
2015
Bevilling og øvrige indtægter

Grundbudget
2016

-1.552,3

-1.377,9

Udgifter

1.477,0

1.402,1

Resultat

-75,3

24,2
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3 Regnskab
3.1

Anvendt regnskabspraksis

Naturstyrelsen har i 2015 anvendt en regnskabspraksis i henhold til de retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011 og nærmere beskrevet på
www.oav.dk. Der er efter disse regler udarbejdet en regnskabsinstruks for Naturstyrelsen.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der anvendt det opgavesplit imellem Naturstyrelsen og Statens
Administration, som er beskrevet på www.epicenter.oes.dk.
Dispensationer
Det skal endvidere bemærkes, at Naturstyrelsen har Moderniseringsstyrelsens godkendelse til på nogle
anlæg (produktionsmateriel) at anvende saldoafskrivning i stedet for linær afskrivning.
Moderniseringsstyrelsen har ligeledes godkendt, at to nye miljøskibe bliver afskrevet over 20 år, samt at
Naturstyrelsen afskriver udvalgte bygningstyper over 30 år. Dertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen har
givet tilladelse til værdiansættelse af Naturstyrelsens bygninger på baggrund af nøgletal udarbejdet af det
daværende Told & Skat i 2005 som led i omkostningsreformen. Endelig har Moderniseringsstyrelsen
godkendt at der ikke foretages bogføring af lagerbeholdninger.
Af særlige forhold skal det bemærkes, at Naturstyrelsen i 2015 har foretaget nedskrivning af værdien på et
antal bygninger. Nedskrivningen er foretaget, da bygningerne nedrives primo 2016. Praksis er godkendt af
Moderniseringsstyrelsen.
Ændringer og skøn
Styrelsen har en række projekter hvortil der er givet ekstern medfinansiering. Denne finansiering indregnes
i takt med afholdelsen af omkostningerne, efter et forholdstal beregnet på de forventede samlede
projektomkostninger og ekstern medfinansiering i hele projektets løbetid. Den løbende indregning er
således foretaget med udgangspunkt i det på regnskabsafslutningstidspunktet bedste skøn over de samlede
projektomkostninger.
Styrelsen har jf. aftale med SKAT opgjort en refordeling af moms, og aftalen med SKAT er, at der fremtidigt
anvendes en skønsmetode som grundlag for skønnet over fællesudgifternes anvendelse til styrelsens
momspligtige aktiviteter efter princippet i Momslovens §38, stk. 2.
Regnskabet aflægges i millioner (mio.) kr. hvorfor der kan forekomme afrundingsforskelle ved efterregning.
Til udarbejdelsen af det finansielle regnskab er anvendt data fra Navision/SKS, endvidere er kravet om
anvendelse af samme fortegn som SKS anvendt, hvilket er i overensstemmelse med vejledningen om
udarbejdelse af årsrapporten.
Nationalparker
I henhold til gældende samarbejdsaftaler med Nationalparkerne fører Naturstyrelsen regnskab for de 4 oprettede nationalparker. Nationalparkfonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning, hvilket ifølge bemærkningerne til forslag til lov om nationalparker betyder, at den ikke er underlagt instruktionsbeføjelse i faglige spørgsmål. Det fremgår af lovbemærkningerne, at miljøministeren fører tilsyn med
fondene. Tilsynet sker i praksis ved, at Naturstyrelsen foretager alle regnskabsregistreringer for Nationalparkerne samt er repræsenteret i nationalparkbestyrelserne. Der er i 2015 oprettet endnu en Nationalpark;
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Skjoldungernes Land, dermed er der nu fire nationalparker: Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge,
Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Skjoldungerens Land.
Den enkelte nationalparkfond ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. På finansloven er der under
§ 23.72.05. Nationalparker (reservationsbevilling) afsat midler til nationalparkformål. Miljøministeriet tildeler hver nationalpark en del af denne bevilling, som derefter disponeres til konkrete formål af den enkelte
nationalparkbestyrelse. Nationalparkbestyrelserne udarbejder forud for bevillingen et budget, som godkendes af Naturstyrelsen, før den endelige bevilling gives.
Den nuværende finanslovskonstruktion og regnskabsføring indebærer, at nationalparkernes udgifter og
indtægter føres i Naturstyrelsens regnskab jvf. finanslovens § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder
(statsvirksomhed). De regnskabsmæssige posteringer foretages af Naturstyrelsen efter godkendelse af
nationalparksekretariaterne med angivelse af specifikke stedkoder og opgavenumre samt tilhørende
bevillinger, således at nationalparkernes regnskab kan udskilles fra Naturstyrelsens øvrige regnskab.
I praksis afregnes årets endelige nettoforbrug i forbindelse med årsafslutningen, således at Finanslovens §
23.72.05 belastes med den tilsvarende omkostning som Nationalparkerne måtte have disponeret i regnskabsåret.
Årets økonomiske resultater for nationalparkerne fremgår af afsnit 4.6 B.

3.2

Resultatopgørelse mv.

Resultatet er samlet for virksomheden og omfatter følgende hovedkonti: § 23.71.01, § 23.71.02., § 23.71.04
og § 23.71.06.
Naturstyrelsens resultat for 2015 blev et overskud på kr. 75,3 mio. som overføres til overført overskud under
egenkapitalen.
TABEL 6
RESULTATOPGØRELSE
(mio. kr.)
Note

R 2014

R 2015

B 2016

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling

-705,7

-726,1

0,0

5,5

-2,7

-2,7

Indtægtsført bevilling i alt

-708,4

-723,3

Salg af varer og tjenesteydelser

-482,4

-446,2

-17,9

-23,0

0,0

0,0

-1.208,7

-1.192,5

24,5

21,3

24,5

21,3

553,0

530,9

Reserveret af indeværende års bevillinger
Anvendt af tidligere års reserverede
bevillinger

Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

-775,3

-602,6

-1.377,9

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
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Pension

85,0

82,1

Lønrefusion

-17,1

-16,8

2,1

-0,7

623,0

595,5

Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
3

Af- og nedskrivninger

593,6

57,6

54,3

755,7

681,5

808,5

1.460,8

1.352,6

1.402,1

252,1

160,1

24,2

-356,7

-359,5

88,8

71,9

-15,8

-127,5

Finansielle indtægter

-0,4

-0,3

Finansielle omkostninger

53,6

52,5

37,4

-75,3

Ekstraordinære indtægter

0,0

0,0

Ekstraordinære omkostninger

0,0

0,0

37,4

-75,3

Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

24,2

Finansielle poster

Resultat før ekstraordinære poster

24,2

Ekstraordinære poster

Årets resultat

24,2

B 2016 er sumtal fra grundbudget 2016, på linieniveau kan der ikke umiddelbart ske sammenligning, da
budgettet ikke opdeles i salg og andre driftsindtægter / andre ordinære driftsomkostninger og andre
driftsomkostninger.
TABEL 7
RESULTATDISPONERING
Resultatdisponering

(mio. kr.)

Disponeret til bortfald

0

Disponeret til udbytte til statskassen

0

Disponeret til overført overskud

-75,3

Det skal bemærkes, at der er en forskel i disponeret til overført overskud mellem SKS og SB på t.kr.14,
hvilket skyldes bogføring af fakturer fra IndFak i periode 13,2. Differencen er korrigeret i regnskabet for
2016.
Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Nedenstående oversigt oplister tilbageførte hensættelser og periodiseringer i Naturstyrelsen regnskab på
standardkonto 76 og 61 samt forklaringen på tilbageførslerne.
(mio.kr.)

Årsag

Periodisering, aktiv

Periodisering fra 2014 er
26,4 tilbageført i 2015, idet disse var
kortfristede.

Periodisering, passiv

Periodisering fra 2014 er
-16,7 tilbageført i 2015, idet disse var
kortfristede.

Hensættelse til retablering

Hensættelse er gennemgået og i
-14,1 2015 ajourført med nye
retableringsforpligteler.

Hensættelser til åremål og
resultatløn 2014
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-7,2

Hensættelsen vedrørte 2014 og er
tilbageført i 2015.

Det bemærkes at der er foretaget nye periodiseringer og hensættelser i 2015 som er oplyst i noterne.

3.3

Balancen

TABEL 8
BALANCEN

Anlægsaktiver
Immaterielle
anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner,
patenter mv.
Udviklingsprojekter under
opførelse
Immaterielle
anlægsaktiver i alt

2

Materielle
anlægsaktiver
Grunde og arealer og
bygninger

2015

Reguleret egenkapital (startkapital)

0,0

0,0

0,0

Reserveret egenkapital

0,0

0,0

1,4

1,0

Bortfald af årets resultat

0,0

0,0

7,9

7,3

Udbytte til staten

0,0

0,0

Overført overskud

-95,2

-170,5

Egenkapital i alt

-141,4

-215,8

-21,3

-17,9

21,3

25,2

Produktionsanlæg og
maskiner

39,2

44,7

0,4

1,6

23,7

44,8

5

45,3

0,0

0,0

46,2

45,3

0,0

0,0

157,4

134,0

Periodeafgrænsningsposter

26,4

38,0

Værdipapirer

14,2

14,2

Gældsposter
FF4 Langfristet gæld

156,1

149,4

FF7 Finansieringskonto

86,3

156,9

0,0

0,0

242,4

306,3

Likvide beholdninger i
alt
Omsætningsaktiver i
alt
Aktiver i alt

440,4

492,5

1.547,5 1.612,6

-1.056,7 -1.060,9

Donationer

-2,1

-2,0

Prioritetsgæld

0,0

0,0

Anden langfristet gæld

0,0

0,0

Langfristet gæld i alt

1.058,8 1.062,9

Kortfristede
Gældsposter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto

Hensatte forpligtelser
Langfristede

1.053,0 1.067,5

46,2

Andre likvider

-45,3

0,0

Transportmateriel

Tilgodehavender

-46,2

Opskrivninger

0,0

Varebeholdninger

2015

6,3

0,0

Statsforskrivninger
Øvrige finansielle
anlægsaktiver
Finansielle
anlægsaktiver i alt

2014

6,5

951,2

Inventar og IT-udstyr
Igangværende
anlægsarbejder for egen
regning
Materielle
anlægsaktiver i alt
Finansielle
anlægsaktiver

Passiver (mio. kr.)
Egenkapital

968,4

Infrastruktur

4

2014

Note

Note
1

Aktiver (mio. kr.)

4

-149,5

-147,3

Anden kortfristet gæld

-52,9

-49,9

Skyldige feriepenge

-94,5

-88,5

-6,7

-9,5

-5,7

-5,8

-16,7

-15,0

-326,0

-316,0

Reserveret bevilling
Igangv. arb. f. fremmed regning,
forpligtelser
Periodeafgrænsningsposter mm
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt
Passiver i alt

1.384,8 1.378,9
1.547,5 1.612,6
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Balancen er udarbejdet med SKS som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem tilgodehavender,
leverandører af varer og tjenesteydelser, anden kortfristet gæld og igangværende arbejder for fremmed
regning jf. vejledning til årsrapport 2015.
Notehenvisninger jf. afsnit 4.1:
Noterne 1-8
Eventualforpligtelser note 8

3.4

Egenkapitalforklaring

Naturstyrelsens samlede egenkapital er ved udgangen af 2015 på kr.-215,8 mio.
TABEL 9
EGENKAPITALFORKLARING
Egenkapital primo R-året (mio. kr.)

2014

2015

Reguleret egenkapital primo

-45,3

-46,2

+ Ændring i reguleret egenkapital

-0,9

0,9

Reguleret egenkapital ultimo

-46,2

-45,3

Opskrivninger primo

0,0

0,0

+ Ændring i opskrivninger

0,0

0,0

Opskrivninger

0,0

0,0

Reserveret egenkapital primo

0,0

0,0

+ Ændring i reserveret egenkapital

0,0

0,0

Reserveret egenkapital ultimo

0,0

0,0

-132,6

-95,2

+ Primoregulering/flytning mellem
bogføringskredse

0,0

0,0

+ Regulering af det overførte overskud

0,0

0,0

37,4

-75,3

- Bortfald af årets resultat

0,0

0,0

- Udbytte til staten

0,0

0,0

Overført overskud ultimo

-95,2

-170,5

Egenkapital ultimo R-året

-141,4

-215,8

Overført overskud primo

+ Overført fra årets resultat

Det skal bemærkes, at der er en forskel i disponeret til overført overskud mellem SKS og SB på t.kr.14,
hvilket skyldes bogføring af fakturer fra IndFak i periode 13,2. Differencen er korrigeret i regnskabet for
2016.
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3.5

Likviditet og låneramme

Naturstyrelsens låneramme er samlet under den virksomhedsbærende hovedkonto 23.71.01. Naturstyrelsen.
Summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver er fratrukket donerede aktiver der udgør kr. 2 mio.
Naturstyrelsen har i 2015 ikke overskredet den gældende låneramme.
TABEL 10
UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
2015

Udnyttelse af lånerammen

(mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

1.072,80

Låneramme på FL15

1.278,30

Udnyttelsesgrad i pct.

3.6

83,9

Opfølgning på lønsumsloft

TABEL 11
OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
Hovedkonto § 23.71.01 og § 23.71.04

(mio. kr.)

Lønsumsloft FL

286,1

Lønsumsloft inkl. TB/aktstk.

289,6

Lønforbrug under lønsumsloft

255,3

Difference

34,3

Akkumuleret opsparing fra NST ultimo

20141

25,2

Akkumuleret opsparing ultimo 2015

59,5

1 2014

tallet er korrigeret med kr. 1,2 mio. Ifølge Moderniseringsstyrelsens Kravspecifikation til
regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 er det alene standardkonto 18 Lønninger/personaleomkostninger,
der skal indgå i opgørelsen af lønsumsloftet. I opgørelsen af den akkumulerede lønsumsopsparing har
tidligere indgået standardkonto 44 Tilskud til personer.

3.7

Bevillingsregnskabet

TABEL 12
BEVILLINGSREGNSKAB
Hovedkonto Navn

Bevillingstype

(Mio. kr.) Bevilling Regnskab

237101

Driftsbevilling,
omkostningsbaseret

Udgifter

Naturstyrelsen

Indtægter
237104

Grundvandskortlægning

Driftsbevilling,
omkostningsbaseret

Udgifter
Indtægter

237106

Jagttegnsafgift

Driftsbevilling,
omkostningsbaseret

Udgifter
Indtægter

398,9

385,4

-7,5

-28,6

113,5

98,3

-131,2

-131,2

92,6

89,2

-95,5

-92,3

Årsrapport 2015

23

237102

Naturforvaltningsenheder

Statsvirksomhed,
omkostningsbaseret

Udgifter

927,1

904,1

Indtægter

-571,8

-576,9

237107

Salg af ejendomme

Anlægsbevilling,
udgiftsbaseret

Indtægter

-18,7

-9,4

237201

Naturforvaltning mv.

Anlægsbevilling,
udgiftsbaseret

Udgifter

218,3

203,2

-120,0

-121,6

Indtægter
237103

Skov- og Landskabsopgaver

Reservationsbevilling

Udgifter

4,6

4,6

237105

Erstatninger

Reservationsbevilling

Udgifter

13,7

0,3

237108

Vederlag for
råstofindvinding

Reservationsbevilling

Indtægter

-20,2

-26,3

237110

Klimatilpasning

Reservationsbevilling

Udgifter

0,0

-0,6

237111

Tilskudspulje til udredning
af BNBO

Reservationsbevilling

Udgifter

0,0

-1,1

237112

Kommunal andel af
grundvandsafgift

Reservationsbevilling

Indtægter

-54,7

-54,7

237203

Vand- og
naturpartnerskaber

Reservationsbevilling

Udgifter

5,1

4,8

237205

Nationalparker

Reservationsbevilling

Udgifter

28,9

23,7

237207

Vandløbsindsats

Reservationsbevilling

Udgifter

131,0

118,9

Indtægter

-30,0

-20,3

Udgifter

139,6

217,7

Indtægter

-92,1

-159,9

Udgifter

43,2

-2,7

-32,4

1,6

Udgifter

-1,5

-11,2

Indtægter

0,0

8,9

237208

237209

Vådområder og ådale

Naturforvaltning,
lodsejererstatninger

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling

Indtægter
237211

237312

Statslige vådområder

Skovbrugsforanstaltninger
iht. skovloven

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling

Udgifter

-6,5

50,9

-89,0

-50,4

0,7

12,4

-0,7

-12,4

Udgifter

7,9

2,4

Indtægter

0,0

-0,5

Indtægter
237313

Tilskud til genplantning mv.
efter stormfald
Reservationsbevilling

Udgifter
Indtægter

237109

Testcenter Østerild

Kilde er SKS
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Anden bevilling

4 Bilag til Naturstyrelsens
årsrapport

4.1

Noter til resultatopgørelse og balance

TABEL 13
NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
(mio. kr.)

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Kostpris

Erhvervede
koncessioner,
patenter,
licenser mv.

I alt

34,4

1,2

35,6

Tilgang

2,2

0,0

2,2

Afgang

-7,4

0,0

-7,4

Kostpris pr. 31.12.2015

29,2

1,2

30,4

Akkumulerede afskrivninger

-22,9

-1,2

-24,1

-22,9

-1,2

-24,1

Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2015

6,3

0,0

6,3

Årets afskrivninger

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5 år

3 år

Primokorrektioner og flytning
mellem bogføringskredse

Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og
nedskrivninger 31.12.2015

Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

(mio. kr.)

Udviklingsprojekter under
opførelse

Primosaldo pr. 1. januar 2015

1,4

Tilgang

1,1

Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

-1,5

Kostpris pr. 31.12.2015

1,0
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TABEL 14
NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(mio. kr.)

Kostpris

Grunde,
arealer og
bygninger

Infrastruktur

Produktionsanlæg og
maskiner

1.216,1

8,8

137,4

62,2

3,4

1.427,9

1,4

65,7

Transportmateriel

Inventar
og ITudstyr

I alt

Primokorrektioner og flytning
mellem bogføringskredse
Tilgang

41,0

14,7

8,6

Afgang

-26,7

-10,1

-1,6

142,0

69,2

4,8

1.455,2

-97,3

-37,3

-3,2

-398,1

Kostpris pr. 31.12.2015
Akkumulerede afskrivninger

1.230,4

8,8

-260,3

-38,4

Akkumulerede nedskrivninger

-18,9

-8,8

Akkumulerede af- og
nedskrivninger 31.12.2015

-279,2

-8,8

-97,3

-44,0

-3,2

-432,5

951,2

0,0

44,7

25,2

1,6

1.022,7

Årets afskrivninger

-31,5

0,0

0,9

-3,2

-0,1

-33,9

Årets af- og nedskrivninger

-31,5

0,0

0,9

-3,2

-0,1

-33,9

0-50 år

-

5-20 år dog
5-20 år dog
skov og
skov og
landbrugsmask. landbrugsmask.
Saldo 20%
Saldo 20%

3-5 år

Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2015

Afskrivningsperiode/år

(mio. kr.)

Primo saldo pr. 1. januar 2015

-6,7

-34,4

Igangværende
arbejder for egen
regning
23,7

Primokorrektioner
Tilgang

38,9

Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte anlæg

-17,8

Kostpris pr. 31.12.2015

44,8

Note 3
Nedskrivninger
Naturstyrelsen har i 2015 foretaget nedskrivning af kr. 11,8 mio. af værdien af et antal bygninger, som er
besluttet nedrevet i 2016, beløbet er indeholdt i afskrivningerne.
Note 4
Periodeafgrænsningsposter
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Aktiver

(mio. kr.)
Forudbetalte fakturaer og
lignende

24,5

Landbrugsstøtte og lignende
ordninger

13,5
38,0

I alt
Passiver

(mio. kr.)
Varer og ydelser leveret men
faktura ikke modtaget
Forudmodtaget betaling
I alt

-11,3
-3,7
-15,0

Note 5
Hensatte forpligtelser
(mio. kr.)

Retableringshensættelser

-10,9

Åremål og resultatlønshensættelser 2015

-5,3

Sagsomkostninger og lignende
forpligtelser

-1,5

Forureningsoprydning

-0,2

I alt

-17,9

Note 6
Tab på debitorer
Der er i 2015 ikke konstateret væsentlige enkeltstående tab på debitorer, idet det samlede tab på debitorer
er opgjort til kr. 0,6 mio. som anses for mindre væsentligt i forhold til samlede salg.
Note 7
Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsårets udløb er der kommet nye oplysninger til § 23.73.12 Skovbrugsforanstaltninger iht.
Skovloven, idet en ændring af EU´s medfinansiering også omfatter tilsagn til skovrejsning afgivet i 2006
eller tidligere. Merindtægten skønnes at udgøre ca. kr. 6,4 mio. og skulle have indgået i det akkumulerede
overskud til videreførsel. Indtægten bliver i stedet optaget på regnskabet for 2016.
Note 8
Eventualforpligtelser
I det følgende er Naturstyrelsens eventualforpligtelser anført. Det skal bemærkes, at flere af
eventualforpligtelserne ikke nødvendigvis ville skulle afholdes under § 23.71.01 Naturstyrelsen
(driftsbevilling) eller § 23.71.02 Arealdrift (statsvirksomhed), men under § 23.71.05 Erstatninger
(reservationsbevilling) eller § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (reservationsbevilling).


Nordjyllands Amt gav den 27. juni 2003 og igen d. 22. marts 2005 Pindstrup Mosebrug A/S afslag på
tilladelse til indvinding af tørv. Såvel Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) som Pindstrup
klagede over afslaget til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet stadfæstede amtets afslag.
Den 22. december 2006 anlagde Pindstrup Mosebrug A/S sag an mod Miljøministeriet v/Skov- og
Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) og Nordjyllands amt.
Sagen drejer sig om erstatningskrav for ekspropriation ved afslag på indvindingstilladelse til
tørvindvinding til Pindstrup Mosebrug A/S, der ellers er søgt på baggrund af en anmeldt ret. Afslaget
på indvindingstilladelse udgør måske ekspropriation, som efter grundlovens § 73 giver ret til
erstatning.
Årsrapport 2015
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Pindstrup Mosebrug A/S gør gældende, at afslaget er udtryk for ekspropriation af den anmeldte ret til
indvinding, som Pindstrup har i henhold til råstofloven af 1972. Ved ændring af loven i 1977 blev det
bestemt, at udnyttelse af anmeldte rettigheder efter 1. juli 2003 krævede amtets tilladelse. I
forarbejderne var det forudsat, at et afslag kan udløse erstatningspligt efter grundlovens § 73, og at
erstatning i almindelighed udredes af staten. Efter almindelige principper er der dog mulighed for
erstatningsfrihed, hvis bl.a. meget tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør et afslag nødvendigt.
Ifølge stævningen af 19. december 2006 er erstatningskravet kr.150 mio. samt procesrente (med
forbehold om forhøjelse).
Der er senest afgivet skønserklæringer, som efter Pindstrups Mosebrug A/S’s opfattelse fører til, at
erstatningskravet skal opgøres til mellem kr. 220 og kr. 300 mio.


Fire uafhængige søgsmål i forbindelse med separate fredningssager med en eventualforpligtelse
skønnet til kr. 0-1,65 mio.



Lejere ved Tisvildeleje Strand har stævnet Naturstyrelsen for at få anerkendt retten til at opsætte
badehuse og med krav om betagebetaling af for meget betalt leje. Eventualforpligtigelsen hertil skønnes
til op til ca. 250.000 kr.



Af Naturklagenævnets afgørelse af 17.1.2008 om Råbjerg Mile fremgår, at ejere af ejendomme i
området kan kræve, at staten overtager disse. Eventualforpligtelsen hertil skønnes til kr. 7 mio.



Brahetrolleborg Skov og Landbrug har stævnet Naturstyrelsen med en påstand om betaling af en
erstatningssum på kr. 15.388.176. Godset mener, at Naturstyrelsen har gjort sig skyldig i
ansvarspådragende sagsbehandlingsfejl. Naturstyrelsen vurderer at Brahetrolleborg Skov og Landbrugs
opgørelse er fejlbehæftet. NST Fyn vurderer på baggrund af de konstaterede fejl at erstatning bør
udgøre 1,45 mio. såfremt NST idømmes erstatningsansvar. Eventualforpligtigelsen skønnes derfor til
1,45 mio, men der kan fastsættes erstatning helt op til de påståede 15 mio.



Brahetrolleborg Skov og Landbrug har ligeledes indbragt 2 sager for Natur- og Miljøklagenævnet med
påstand om hhv. 61,2 mio og 59,1 mio i erstatning for det tab af ejendomsværdi som følger af NSTs
afgørelse om særlig drift på arealerne. I den ene sag har NST udbetalt 5,1 mio i erstatning og NMKN har
nu afgjort erstatning på kr. 10,4 mio. Brahetrolleborg Gods og Landbrug har påklaget denne afgørelse
til Taksationskommissionen. NST vurderer at der er en eventualforpligtigelse på 5,3 mio i denne sag,
men grundet det videre sagsforløb i taksationskommisionen kan beløbet ende højere.



Forpagter af Kalvebod Fælled har sagsøgt Naturstyrelsen med krav om anerkendelse af aftale om
forlængelse og vilkår for forpagtning og krav om erstatning. Eventualforpligtelsen er på 11 mio. kr.



En erstatningssag vedrørende tingsskade efter storm med krav om erstatning. Styrelsens
erstatningsansvar er ikke åbenbart, der findes ingen praksis. Eventualforpligtigelsen vurderes at kunne
blive ca. 350.000 kr.



To erstatningssager for faldskader er indbragt med krav om et mindre beløb. Den ene vurderes ikke at
medføre erstatningsbeløb for Naturstyrelsen og den anden kan medføre en eventualforpligtigelse på op
til 50.000 kr.



Naturstyrelsen er stævnet i en lejesag, hvor sagsøger mener, at NST tager for høj en leje. Sagsøger har
påstand om fremadrettet nedsættelse af leje samt tilbagebetaling af for meget betalt leje på ca. 100.000
kr.
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4.2

Indtægtsdækket virksomhed

TABEL 15
OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
2012

(mio. kr.)
Ejendomsservice

4.3

0,4

2013

2014

0,8

2015

0,8

0,8

Gebyrfinansieret virksomhed

TABEL 16
OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED OMKOSTNINGSDÆKNING
Gebyrordning

Årets resultat

(mio. kr.)

2012

2013

Akk.

2014

Seneste
4 år

2015

Jagtprøvegebyr 1

-0,9

-1,3

-1,4

0,0

-3,6

Bueprøvegebyr 1

-0,1

-0,2

-0,2

0,0

-0,5

Riffelprøvegebyr

0,1

0,0

-0,3

0,2

0,0

Rovfuglegebyr

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-

-

-0,5

0,2

-0,3

2

Haglskydeprøve

3

På baggrund af manglende dækning af omkostningerne forbundet med Jagtprøvegebyret og
Bueprøvegebyret over en 4-årig periode (jf. Budgetvejledningen pt. 2.3.1.2.), godkendte Finansministeriet
den 11. december 2014 en ændring af gebyrerne for de pågældende prøver, således at indtægterne
fremadrettet ville stemme overens med udgifterne forbundet med afholdelse af prøverne.
Gebyrændringerne trådte i kraft pr. 1. juli 2015.
2 Rovfuglegebyret blev nedlagt medio 2015.
3 Den obligatoriske haglskydeprøve blev indført primo 2014.
1

TABEL 17
OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST
Gebyrordning
(mio. kr.)

Årets resultat
2012

2013

2014

2015

Jagttegnsafgift1

2,5

-0,6

1,2

-0,2

Grundvandskortlægning

5,5

-40

-23,3

-23,4

Årets resultat af jagttegnsafgiften er opgjort efter årlig betaling af 2,9 mio. kr. til jagt og Skovbrugsmuseet,
overførsel af 100 kr. pr. udstedt jagttegn til Naturforvaltningsmidlerne samt eventuelle under- eller
overfinansieringer af gebyrordningerne i tabel 16.
1
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4.4

Tilskudsfinansierede aktiviteter

TABEL 18
OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER
Ordning

Overført

(mio. kr.)

overskud fra

Årets
tilskud

Årets
udgifter

Årets
resultat

Overskud til
videreførelse

tidligere år
EU, kommuner m.fl.

2,2

1,2

1,9

-0,7

1,5

Nordisk Ministerråd

2,9

0,2

0,1

0,1

3,0

Fonde

-0,7

0,4

0,6

-0,2

-0,9

I alt

4,4

1,8

2,6

-0,8

3,6

4.5

Forelagte investeringer

Der har ikke været forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget i 2015.
Tabel 19 og 20 udelades derfor.

4.6

Supplerende bilag

TABEL A
UDDYBNING AF TABEL 4 – ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Naturstyrelsens
Vægt Resultat
resultatkontrakt 2015

Bemærkninger

1. Vækst og udvikling af velfærd
1.1. Naturstyrelsen arbejder for
rent vand til gavn for
mennesker og natur. De
væsentlige indsatser for de
kommende 6 år fastlægges i de
kommende vandområdeplaner.
Mål A: Styrelsen arbejder i
samarbejde med kommuner og
andre interessenter for, at et
fagligt velfunderet grundlag for
endelige vandområdeplaner for
2. planperiode (VP2) er klar
december 2015.
Mål B: NST understøtter
implementeringen af
vandløbsindsatserne i VP1
aktivt og følger op på
fremdriften, herunder sikrer
afløb fra bevillinger.
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4,5%

Opfyldt
4,5%

Mål A: Det faglige grundlag for
vandområdeplaner for 2. planperiode
blev udarbejdet i forbindelse med
vedtagelsen af fødevare- og
landbrugspakken i december 2015. Som
opfølgning herpå blev der gennemført så
væsentlige ændringer af planforslagene,
at den endelige vedtagelse af
bekendtgørelser og vandområdeplaner
ikke har kunnet foreligge ved årets
udgang. Procesplanen for udarbejdelsen
af det faglige grundlag blev udarbejdet
under den tidligere regering. Med
tiltrædelsen af den nuværende regering
blev procesplanen ændret.
Mål B: Moniteringsplan vedrørende VP2
var ved udgangen af 3. kvartal sendt til
departementet. Det blev efterfølgende
vurderet, at det var for tidligt at
fastlægge en moniteringsplan for VP2,
når indsatserne endnu ikke ligger fast.

Mål C: I relation til arbejdet
med VP2 udarbejder NST en
kommunikationsplan samt en
plan for at samle op på de
forskellige VP-indsatser.

Mål C: Delmål C er udgået da en endelig
kommunikationsplan først kan
udarbejdes, når de politiske
beslutninger, som danner grundlag for
en klar kommunikationslinje, foreligger.
Delmålet vægter 1,5%, hvorfor målet er
nedskrevet fra 6% til 4,5%.

1.2. Naturstyrelsen følger op på
Rigsrevisionens beretning og
statsrevisorernes bemærkninger
om vandplanerne.

Ressourcerne til at løfte
vandplansopgaverne er løbende blevet
tilpasset og alle væsentlige leverancer er
leveret rettidigt. Analyse af
ressourcebehovet frem til
offentliggørelse af planerne har måtte
afvente en afklaring af ny tidsplan som
følge af ny regering og nye politiske
prioriteringer. Der er primo 2016 opnået
den fornødne politiske afklaring og
analysen af ressourcebehovet frem til
offentliggørelse af planerne er
færdigudarbejdet.

Mål: NST tager de nødvendige
initiativer og tilpasser sine
ressourcer til at løfte
vandplanopgaverne
tilfredsstillende.

6%

Opfyldt
6%

1.3. Naturstyrelsen arbejder for
at forbedre miljøtilstanden og
den biologiske mangfoldighed i
de danske havområder. Naturog miljøforbedringer bidrager
til vækstgrundlag for
bæredygtig produktion, bl.a.
fiskeri. Indsatser for havmiljøet
sker inden for rammerne af den
danske havstrategi samt lov om
havplanlægning.
Mål A: Havstrategiens
indsatsprogram er udarbejdet
inden udgangen af 2015.

Mål A: Der er endnu ikke truffet endelig
politisk beslutning om havstrategiens
indsatsprogram. Høring af
indsatsprogrammet er ligeledes ikke
gennemført i 2015.

3%

Ikke
opfyldt
0,6%

Mål B: NST udarbejder oplæg
om de ønskede effekter og
forslag til hvordan disse kan
følges i kommende
resultatkontrakter.

Mål B: Oplæg om effektindikatorer for
havstrategiens indsatsprogram er
udarbejdet, men ikke forelagt
departementet, da der endnu ikke er
truffet politisk beslutning om
indsatsprogrammet.
Mål C: Delmålet udgår, da det i
forbindelse med offentliggørelse af
regeringens lovprogram primo oktober
blev besluttet at overføre opgaven med
havplanlægning til Erhvervs- og
Vækstministeriet. Naturstyrelsen bistår
Erhvervs- og Vækstministeriet med
løsning af opgaven.

Mål C: NST igangsætter
endvidere arbejdet med lov om
havplanlægning, og følger den
aftalte køreplan.
1.4. Naturstyrelsen udarbejder i
dialog med kommuner,
interesseorganisationer og
lodsejere Natura 2000-planer
for at sikre levesteder for dyr og
planter i de særligt beskyttede
og værdifulde naturområder
(Natura 2000 områder).
Mål: Grundlaget for endelige
Natura 2000 planer for 2.
planperiode er klar i 4. kvartal
2015.

4%

Opfyldt
4%

Det endelige grundlag for Natura 2000
planer for 2. planperiode blev
færdigredigeret og afleveret til
departementet i 4. kvartal. Det er aftalt
med KL, at Naturstyrelsens decentrale
enheder og kommunerne inviteres til
kick-off-møder, når planerne
udkommer. De endelige Natura 2000planer kræver ministerens godkendelse.
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1.5. Miljøministeriet har fået sat
en ambitiøs dagsorden for
udviklingen af den danske natur
med lanceringen af Naturplan
Danmark. De kommende års
arbejde er koncentreret inden
for indsatsområderne 1) Bedre
og mere sammenhængende
natur, 2) Styrket indsats for
vilde dyr og planter, og 3)
Fællesskab gennem
naturoplevelser.

Lov L 94 om blandt andet Grønt
Danmarkskort blev vedtaget i februar
2015.
Med udskrivelse af folketingsvalget og
tiltrædelsen af ny regering blev arbejdet
med Naturplan Danmark sat i bero.
Målet er herefter udgået og nedskrevet
fra 5% til 2,5%.
2,5%

Opfyldt
2,5%

Mål: Naturstyrelsen vil i 2015
fokusere på en række
indledende initiativer i
Naturplan Danmark og sikre et
langsigtet og koordineret forløb
for beskyttelse og forbedring af
det samlede naturgrundlag i
Danmark.
1.6. Naturstyrelsen arbejder for
at øge biodiversiteten på
styrelsens egne arealer,
herunder ved gennemførelse af
Natura 2000 plejeplaner og
initiativer til opfølgning på
Naturplan Danmark og det
nationale skovprogram som fx
udpegningen af livstræer.

Mål A: De tiltag, som fremgår af
Natura2000-plejeplanerne for
Naturstyrelsens arealer for 1.
planperiode 2010-2015, var gennemført
ved årets udgang.

Mål A: Natura2000plejeplanerne for NST arealer
for 1. planperiode 2010-2015 er
gennemført ved årets udgang.
Mål B: Der er udpeget 10.000
livstræer i samarbejde med
frivillige.
Mål C: Der udarbejdes
indikator for biodiversitet på
styrelsens egne arealer mhp. at
følge effekterne fremadrettet fra
2016.

3%

Delvist
opfyldt
2%

Mål B: Der var ved udgangen af 2015
ikke udpeget det målsatte antal
livstræer. Projektet med udpegning af
livstræer inklusive involvering af
partnere (DN, Spejdere oa) blev ikke
som forventet udrullet til hele landet.
Udpegningen har kørt som pilotprojekt
med test af en app til android. I den
forbindelse er der udpeget cirka 500
træer. Det er i 2015 besluttet, at der før
udrulning også skal udvikles en app til
Iphone for at sikre en bredere deltagelse
af frivillige. Forsinkelsen i national
opstart skyldes primært tekniske
forsinkelser ift. denne app. En
landsdækkende re-lancering af
konceptet forventes i foråret 2016,
hvorefter projektet rulles ud i hele
landet.
Mål C: Rapport med indikator for
biodiversitet på styrelsens arealer blev
udarbejdet i løbet af 2015.

32

Årsrapport 2015

1.7. Naturstyrelsen arbejder for
at genskabe og forbedre natur
og reducere udledning af
drivhusgasser fra kulstofrige
lavbundsjorder.
Arbejdet sker med baggrund i
vækstaftalen i 2014, hvor det er
besluttet at afsætte midler til en
frivillig ordning, hvor NST giver
tilskud til at udtage
landbrugsjord af drift.
Indsatsperioden kører frem til
2017 og målsætningen er samlet
ca. 2.500 ha.

3%

Opfyldt
3%

Der er gennemført 2 ansøgningsrunder
om tilskud til udtagning af
lavbundsjorde i 2015. Der er givet
tilsagn om tilskud til forundersøgelse af i
alt 33 lavbundsprojekter med et samlet
areal på ca. 3.210 ha. Der er desuden
givet tilsagn om tilskud til
gennemførelse af 1 lavbundsprojekt på
34 ha. NST har indstillet ansøgningerne
til NAER, som efterfølgende har givet
projekterne tilsagn om tilskud.

Mål: I 2015 gives tilsagn til
udtagning af 350 ha. jord.
1.8 Naturstyrelsen arbejder for
at sikre rent drikkevand for
nuværende og kommende
generationer. Et centralt
redskab i planlægning for rent
drikkevand er at kortlægge
grundvandet i Danmark.

Planlagt grundvandskortlægning blev
afsluttet i 2015.

4%

Opfyldt
4%

Mål: I 2015 afsluttes den
planlagte kortlægning,
herunder de resterende 3.800
km2, og det fremadrettede
arbejde tilrettelægges.
1.9 Naturstyrelsen følger op på
tidligere års indsats indenfor
klimatilpasningen og
samarbejder med
Kystdirektoratet og
kommunerne om at forebygge
oversvømmelser mv. som følge
af klimaforandringer. Arbejdet
fokuserer på at skabe tryghed
og beskytte værdier, herunder
opfølgningen på EU's
oversvømmelsesdirektiv.
Mål A: Kommunerne øger sine
aktiviteter til forebyggelse af
klimaændringer.
Mål B: Der er afrapporteret
fyldestgørende til EU senest 22.
marts 2016.

Mål A: En survey gennemført af
Naturstyrelsen i 2015 viser, at
kommunerne har øget deres aktiviteter
til forebyggelse af klimaforandringer i
2015 i forhold til i 2013.
Mål B: Delmålet udgår, da opgaven ved
ressortomlægning er flyttet til
Kystdirektoratet. Da delmålet vægtede
1/4 af det samlede mål er vægtningen
af resultatmålet nedskrevet fra 4% til
3%.
3%

Opfyldt
3%

Mål C: Naturstyrelsen har i 2. kvartal
fremsendt oplæg til koncept for
planperioden 2016-2021, som
indeholder forslag til samtænkning af
Oversvømmelsesdirektivet og
Klimatilpasningsplanerne.

Mål C: Oplæg til koncept for
den næste planperiode 20162021 inkluderer forslag til
samtænkning af
Oversvømmelsesdirektivet og
Klimatilpasningsplanerne. (med
Kystdirektoratet)
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2. Produktivitet og konkurrenceevne
2.1. Naturstyrelsen medvirker
til igangsættelse af projekter,
der fører til bedre og billigere
miljøløsninger på
vandteknologiområdet, hvor
også kommunikationssporet
herom styrkes. Indsatsen
bidrager til at fremme vækst og
beskæftigelse i Danmark.
Mål A: I 2015 gennemføres en
effektvurdering af den hidtidige
indsats med fokus på
fremadrettede anbefalinger og
inddragelse af interessenter.

4%

Opfyldt
4%

Mål B: Der er ved udgangen af 2015
uddelt midler til en lang række projekter
inden for vand og klimatilpasning, der
fører til bedre og billigere
miljøløsninger. Der har i 2015 desuden
været 38 artikler i pressen med positive
omtaler af MUDP støttede
vandteknologiprojekter.

Mål B: Bevillingerne til MUDP
og Grøn Innovationspulje er
udmøntet og har afledt en
række positive omtaler i
pressen.
2.2. Naturstyrelsen understøtter
mulighederne for vækst og
udvikling inden for Planlovens
rammer.
Mål: Naturstyrelsen udarbejder
i 2015 en faglig platform for,
hvordan planloven kan
anvendes til at understøtte
vækst og udvikling, og samtidigt
beskytte natur- og
landskabsinteresser.

Resultatmålet er som følge af
overdragelse af opgaven til Erhvervsog Vækstministeriet ved
ressortomlægning nedskrevet fra 6% til
2%.
2%

Ikke
opfyldt
0%

2.3. Naturstyrelsen bidrager til
at sikre fuldt udbytte af og fuld
transparens omkring
forskningsbevillingerne under
Miljøministeriet.
Mål A: Naturstyrelsen bidrager
aktivt til at skabe mere
transparens (sammenhæng
mellem opgave og pris) i en
arbejdsgruppe med
Departementet for bordenden,
med henblik på bedre grundlag
for prioritering af den bevilling,
som MIM årligt tildeler DCE, jf.
rammeaftalen for 2015-2018.
Mål B: Rammeaftalen mellem
DCE og MIM for 2016-2020
herunder DCE’s
arbejdsprogram er klar senest 1.
december.
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Mål A: Der er gennemført en
effektvurdering af den hidtidige indsats.
Resultatet indarbejdes i en ny strategi
for vandteknologiområdet med fokus på
fremadrettede anbefalinger og
inddragelse af interessenter. Ministeren
havde ved udgangen af 3. kvartal
tilsluttet sig Vandvision 2015 og
godkendt ministeriets leverancer til den
handlingsplan, som DI, DANVA og DMT
har udarbejdet.

Naturstyrelsen fik ikke afholdt
seminarer om erhvervsplanlægning i 1.
kvartal som planlagt. Arbejdet blev
udskudt til 3. kvartal. Opgaven overgik
med ressortomlægningen til Erhvervsog Vækstministeriet.
Mål A: Naturstyrelsen har i 2015
bidraget aktivt i arbejdet for øget
transparens i samarbejdet med DCE.

4%

Opfyldt
4%

Mål B: Naturstyrelsen leverede 1.
december materialet til rammeaftalen
imellem Naturstyrelsen og DCE for
2016-19 til departementet. Derudover
sørgede Naturstyrelsen for, at der ved
udgangen af 2016 blot udestod mindre
rettelser i DCE's nye mere transparente
budget for 2016 og i
fagdatacenterarbejdsprogrammerne for
2016. Derudover har Naturstyrelsen
medvirket til arbejdet i departementet
mht. serviceeftersynet af
forskningsaftalerne, hvilket fortsætter i
2016.

3. Internationalt engagement
3.1. Naturstyrelsen bidrager til
at styrke Miljøministeriets
internationale engagement,
både for at fremme danske
prioriteter og øge merværdien i
politikudviklingen og
implementeringen.

Mål A: Der blev i 2015 indgået en aftale
med samarbejdsparterne om dansk
lederskab af Kina-EU vandplatformen i
perioden 2015-17. Naturstyrelsen var i
2015 desuden co-lead for EU
arbejdsgruppen "programme of
measures" bl.a. om effektiv
vandudnyttelse. Naturstyrelsen har
løbende spillet forslag ind til gruppen og
inddraget danske interessenter i
forberedelsen af indspillene.

Mål A: NST har fortsat stort
fokus på det internationale
vandarbejde, både i regi af EUKina samarbejdet og det
proaktive arbejde med at
fremme EU-regulering af
effektiv vandudnyttelse.
Mål B: Strategi for evt. revision
af EU's habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektiv
(herunder et proaktivt
strategioplæg til håndtering af
hjemlig- samt EU-procedure).
Mål C: NST skal sikre det
faglige bidrag til EU’s arbejde
med en midtvejsevaluering af
biodiversitetsstrategien der
forventes fremlagt i juli 2015.
Mål D: NST skal aktivt bidrage
til forhandlingsprocessen vedr.
post 2015
bæredygtighedsmålene.
Forhandlingerne intensives
frem mod september 2015,
hvilket stiller stadigt stigende
krav til forberedelse og
deltagelse ved
forhandlingsmøder,
ministerplatforme, mv.

Mål B: Naturstyrelsen udarbejdede i
2015 en strategi for Danmarks proaktive
indsats i forbindelse med EU's
evaluering af direktiverne. Ministeren
har godkendt strategien.

4%

Opfyldt
4%

Mål C: Naturstyrelsen havde ved
udgangen af 2. kvartal 2015 udarbejdet
et fagligt bidrag til EU's
midtvejsevaluering af
biodiversitetsstrategien.
Mål D: Naturstyrelsen bidrog aktivt med
faglige inputs til processen omkring post
2015 bæredygtighedsmålene op til den
endelige vedtagelse af nye
bæredygtighedsmål i FN den 25.
september 2015.
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3.2. Eksport af miljøløsninger
kræver en fokuseret, stabil og
koordineret indsats. I 2015 er
der fokus på samarbejdet med
den nye vækstrådgiver i Kina
for at fremme danske
miljøløsninger i samarbejde
med virksomhederne og
myndigheder. Endvidere
arbejdes der målrettet på
gennemførelse af regeringens
strategi for eksportfremme og
økonomisk diplomati i den
kommende
eksportfremmestrategi. Mål:
Naturstyrelsen bidrager til at
styrke Miljøministeriets arbejde
med eksportfremme af danske
miljøløsninger inden for vand.

3%

Opfyldt
3%

Naturstyrelsen har i 2015 arbejdet aktivt
for at styrke eksporten af danske
miljøløsninger inden for vand til
Sydafrika, Kenya og Kina i et
sektorsamarbejde. Forprojektet for det
strategiske sektorsamarbejde med Kina
blev godkendt af Udenrigsministeriet i
2015. Formulering af det endelige
sektorsamarbejde pågår og
Naturstyrelsen indgår aktivt i
forhandlingerne. Det endelige
projektforslag forventes færdigt i primo
2016.

5. Sammenhængende miljøforvaltning
5.1. Naturstyrelsen sikrer en
opfølgning på evaluering af
vandsektorloven. Indsatsen skal
bidrage til at realisere
regeringens målsætning om, at
realisere gevinster i sektoren for
samlet set 1,3 mia. kr. i 2020.
Mål: I 2015 udarbejder
Naturstyrelsen i dialog med
kommuner og erhverv et fagligt
velfunderet regelgrundlag, der
skaber rammer for
gennemførelse af de politisk
fastsatte effektiviseringer i
vandsektoren.

4%

Opfyldt
4%

i 2015 udarbejdede Naturstyrelsen i
dialog med kommuner og erhverv et
revideret lovforslag vedr.
vandsektorloven. Lovforslaget havde til
formål at skabe rammerne for
gennemførelse af de politisk fastsatte
effektiviseringer i vandsektoren. Der
blev den 28. april således indgået en
forligsaftale om vandsektoren. Målet er
således opfyldt.
Ressortansvaret for Vandsektorloven er
efterfølgende ved ressortomlægning
overgået til Energi,- forsynings- og
klimaministeriet.

6. Sagsbehandlingstider og produktivitet
6.1. Rettidighed i sager til
minister og departementschef.
Det har afgørende betydning for
ministeriets arbejde herunder
betjening af minister og
Folketing, at frister holdes.
Mål: 80 % af sagerne til
minister og departementschef
afleveres rettidigt.
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Naturstyrelsen har overholdt
departementets frister i 83% af sagerne i
2015.
3%

Opfyldt
3%

6.2. Kvalitet i sager til minister
og departementschef:
Kvaliteten i institutionernes
fremsendte sager til minister og
departementschef skal være
anvendelig i departementet.
Kvalitet omhandler form, sprog,
indhold og politisk linje. Det
skaber en troværdig betjening af
ministeren og har betydning for
omverdenen og arbejdet med at
forbedre miljøet.

Resultatmålet er udgået.
Vægtningen er nedskrevet fra 3% til
0%.

Mål: kvaliteten skal være
anvendelig i mindst 80 % af
sagerne til minister og
departementschef (måles fra og
med 2. kvartal 2015).

7. Forvaltning og økonomistyring
7.1. Prognosepræcision. MIM
skal fastholde en stærk
økonomistyring med høj
prognosepræcision og en
løbende tæt opfølgning på
forbruget som afsæt for at
kunne prioritere ressourcer på
tværs af koncernen.

Prognosepræcisionen på
Naturstyrelsens hovedkonti er for 2015
opgjort til 88,5 %. Målet er således
opfyldt.
10%

Opfyldt
9%

Mål: I 2015 efterleves
milepælene for
prognosepræcision.
7.2. NST følger op på
rigsrevisionens kritik af
regnskabet og forebygger ny
kritik.
Mål: Der sikres retvisende
regnskab for 2015.

10%

Delvist
opfyldt
6,7%

Der er efter kvartalsafslutningerne i
2015 gennemført rigtige og
veldokumenterede periodeafslutninger.
Udestående fra revisionen for 2014 er
løst ved udgangen af 2015. Den løbende
årsrevision indeholdt enkelte
kritikpunkter, hvorfor der ikke er fuld
opfyldelse af dette resultatmål.
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7.3 Naturstyrelsen styrker
styrelsens faglige troværdighed
og gennemslagskraft i
omgivelserne.
Mål: Naturstyrelsen skaber i
2015 en fælles forståelse i
styrelsen for, hvilke
forventninger borgere og
samfund kan have til styrelsens
arbejde, og hvordan styrelsen
skal opfylde disse
forventninger.
Det sker ved en konkretisering
af styrelsens arbejde for natur
og menneskers trivsel på fem
fagligt geografiske delområder
(byerne, det åbne land, skovene,
grundvandet,
kysterne/fjordene/havene).

Naturstyrelsen har arbejdet indgående
med at styrke klarheden
om, hvad styrelsens faglige identitet er
gjort af. Dette blev præsenteret ultimo
april 2015, og strateginoterne er
offentliggjort i styrelsen. Nu pågår
arbejdet med at følge op på de
forskellige initiativer, som de er
præsenteret i opfølgningsplanen.
3%

Opfyldt
3%

8. Attraktiv arbejdsplads
8.1 Naturstyrelsen er en
attraktiv og mangfoldig
arbejdsplads, med fokus på
udvikling af højt kvalificerede
ledere og medarbejdere.
Mål A: Der konstateres i 2015
en fremgang i
Ledertrivselsmålingens resultat
for arbejdsglæde.
Mål B: Der konstateres et fald i
det årlige sygefravær.
8.2 Naturstyrelsen skal løbende
styrke resultatskabelse,
feedback og talentudvikling.
Mål: Der konstateres en
stigning på mindst 10
procentpoint i resultatet om
udbyttet af MUS i styrelsens
Leder- og Trivselsmåling. Set i
forhold til LT-målingen i 2013.
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Mål A: Delmålet er udgået.
Resultatmålets vægtning er som
konsekvens heraf nedskrevet fra 4% til
2%.

2%

Delvist
opfyldt
1,7%

Mål B: Sygefraværet i Naturstyrelsen er
faldet fra gennemsnitligt 7,2 sygedage pr
medarbejder i 2014 til gennemsnitligt
6,77 dage pr medarbejder i 2015.
Målsætningen for 2015 var 6,7 sygedage,
hvorfor målet er delvist opfyldt.

Resultatmålet er udgået. Vægtningen er
nedskrevet fra 4% til 0%.

TABEL B
NATIONALPARKER
Nationalparkfond Thy
Fakta om Nationalparkfond Thy
Nationalpark Thy på 244 km2 rummer storslået natur skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Det er
desuden et område med en særlig historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet gennem
århundreder. Visionen er, at den internationalt værdifulde natur skal styrkes og beskyttes, og samtidig være
til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden beskæftigede i 2015 i gennemsnit 6,3 medarbejdere. Hertil
kommer en stor indsats fra de medvirkende organisationer og mere end 160 aktive frivillige.
Uddrag af årsberetning 2015 for Nationalparkfond Thy
2015 har været et år præget af den første revision af en nationalparkplan, herunder udarbejdelse af en
redegørelse for udviklingen i området siden 2005. Naturforbedringer er påbegyndt i tilknytning til Vangså
og Ålvand Klitheder (rydning, hegning og lukning af grøfter). Et program for naturovervågning er
udarbejdet af Københavns Universitet. En undersøgelse af nationalparkens mosser, af Ensian-Blåfugl i
Danmark og tilblivelsen af Hanstholm Vildtreservat har skabt værdifuld viden for Nationalpark Thy.
Formidlingsnetværket, der støttes af midler fra Friluftsrådet, har bl.a. arbejder med et nyt
formidlingskoncept: HighFive og udgivet en bog for 10-12 årige. Nationalpark TV har hver uge sendt
udsendelser fra Nationalpark Thy bl.a. med midler fra Kulturstyrelsen. Der arbejdes fortsat på fundraising
til Nationalparkcenter Thy og Lodbjerg Fyr, de første tilsagn er på plads, og der spares op til en vis
egenfinansiering. Mange opgaver i Nationalpark Thy løses fortsat i tæt samarbejde med frivillige, mange har
også leveret et stort bidrag til nationalparkplanen. Et stort EU-projekt om cykelturisme med partnere langs
Vestkysten og på Sjælland er afsluttet i 2015.
Resultatopgørelse 2015
(kr.)
Indtægter
Finanslovsbevilling
Bevilling
Finanslovbevilling i alt

7.600.000
7.600.000

Øvrige indtægter
NPT Formidlingssteder

152.529

NPT Nationalpark TV

607.900

Administration, budget og bevilling

108.582

Øvrige indtægter i alt

869.012

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2015
NPT Formidlingsnetværk Thy
NPT Powered by cycling
Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2015 i alt
Indtægter i alt

469.233
352.309
821.542
9.290.554

Udgifter
Udviklings- og driftsopgaver
Nationalparkplan & beretning

475.109

Bestyrelse, råd og udvalg

377.186

Administration, budget og bevilling
NPT Nationalparkcenter
NPT Nationalpark TV
NPT Støtte til forskning

1.570.768
605.826
1.373.768
98.452
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NPT Friluftsfaciliteter

3.009

NPT Frivilligsatsning

221.875

NPT Kulturhistoriske projekter

120.362

NPT Hjemmeside

74.931

NPT Naturprojekter

390.969

NPT Naturovervågning

385.040

NPT Formidlingssteder

387.359

NPT Informationsvirksomhed

315.148

NPT Formidlingsnetværk Thy

1.051.141

NPT Powered by cycling
Udgifter i alt
Årets resultat

358.927
7.809.868

1.480.686

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2015:
Opsparing: 4.441.958 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 630.141 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 0 kr.
Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 0 kr.

Nationalparkfond Mols Bjerge
Fakta om Nationalparkfond Mols Bjerge
Nationalpark Mols Bjerge drives af en fond oprettet af Miljøministeren. Fonden er et uafhængigt organ
inden for den statslige forvaltning.
Nationalparken dækker et område på 180 km2 og indeholder udover betydelige lysåbne hede-,
overdrevslandskaber i Mols Bjerge, også kystlandskaber, store skov- og landbrugsarealer samt landsbyer og
en købstad.
Nationalparken har 5 medarbejdere.
Uddrag af årsberetning 2015 for Nationalparkfond Mols Bjerge
Året 2015 vil blive husket som et godt arbejdsår, som har været specielt på et enkelt område nemlig
samarbejde med mange forskellige myndigheder for at sikre vejen frem mod etablering af et velkomstcenter
for nationalparken. Naturstyrelsen som lodsejer, Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling,
Erhvervsstyrelsens afdeling for planloven, Fredningsnævnet og Syddjurs Kommune. Det positive
samarbejde lægger grunden for arbejdet frem mod den endelige etablering.
Der har i årets løb været et godt og fremadrettet arbejde på de fem kerneområder: Formidling, Kultur,
Natur, Friluftsliv og Erhverv.
Der er særlig grund til at fremhæve samarbejdet med lokale frivillige, såvel frivillige skovhjælpere, som de
ca. 40 frivillige, der på natur-, frilufts- og formidlingsområdet gør en uvurderlig indsats.
Bestyrelsen har taget hul på arbejdet med en ny nationalparkplan for 2018-2024 med redegørelsen for
udviklingen i nationalparken i første planperiode som forberedelse til en offentlig debat i 2016 om emner til
den nye nationalparkplan.
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Resultatopgørelse 2015
c
Indtægter
Finanslovsbevilling
Bevilling
Finanslovbevilling i alt

7.600.000
7.600.000

Øvrige indtægter
NPMB friluftsliv generelt

14.000

NPMB friluftsliv projekter

1.280

NPMB formidling generelt

49.750

NPMB formidling projekter
Øvrige indtægter i alt
Indtægter i alt

74.130
139.160
7.739.160

Udgifter
Udviklings- og driftsopgaver i alt
NPMB Større ansøgte projekter
Nationalparkplan & beretning
Bestyrelse, råd og udvalg
Administration, budget og bevilling
NPMB natur generelt
NPMB natur nationalparkstøttede projekter
NPMB naturprojekter
NPMB landskab og geologi generelt

-163.609
68.190
238.256
1.277.867
35.729
85.736
325.739
5.452

NPMB landskab og geologi NP støttede projekter

11.002

NPMB landskab og geologi projekter

72.386

NPMB kultur generelt

54.593

NPMB kultur nationalparkstøttede projekter

421.687

NPMB kultur projekter

201.843

NPMB friluftsliv generelt

29.035

NPMB friluftsliv nationalparkstøttede projekter

227.155

NPMB friluftsliv projekter

542.624

NPMB formidling generelt

613.523

NPMB formidling nationalparkstøttede projekter

261.418

NPMB formidling projekter
NPMB formidling besøgscenter
NPMB erhverv og lokalsamfund generelt

1.069.470
429.425
79.634

NPMB erhverv og lokalsamfund NP støttede proj.

-133.368

NPMB erhverv og lokalsamfund projekter

563.097

Udviklings- og driftsopgaver i alt

6.316.883

Udgifter i alt

6.316.883

Årets resultat

1.422.277

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2015:
Opsparing: 5.347.521 kr.
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Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 0 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 0 kr.
Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 1.531.257 kr.

Nationalparkfond Vadehavet
Fakta om Nationalparkfond Vadehavet
Nationalpark Vadehavet er Danmarks internationale nationalpark, hvor sekretariatets 5 medarbejdere
varetager nationalparkens opgaver, som udover nationalparkens lovgivningsmæssige forpligtelser også
favner Trilaterale forpligtelser og samarbejder med Holland og Tyskland samt UNESCO Verdensarv. Vores
vision er, at Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og
tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et
bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.
Uddrag af årsberetning 2015 for Nationalparkfond Vadehavet
I 2015 har Nationalpark Vadehavet skiftet ledelse, men det har ikke anfægtet antallet af gennemførte
aktiviteter. Regnskabet viser, at omsætningen andrager 14,6 mio. kr. og at medarbejderne konverterer 61 %
af timerne til projektaktiviteter, mens resten er udvikling, administration, varetagelse af bestyrelse, råd og
udvalg samt HR-opgaver.
I 2015 er der udarbejdet en strategi for 2016-2022, som indarbejdes i den kommende nationalparkplan.
Strategien sætter en mere fokuseret kurs og blev desuden udarbejdet, fordi Vadehavet i 2014 blev UNESCO
Verdensarv. En fornem nominering, som ikke indgik i nationalparkplan 2013-2018.
Til forbedring af naturen er igangsat og gennemført en række projekter med DN, DOF, Jægerne,
kommunerne, NST, lodsejere mfl., bl.a. prædationsprojekt, fokuseret fugleforvaltning, Sneum Digesø,
strandtudse m.fl. Nationalpark Vadehavets partnerprogram andrager nu mere end 150
virksomheder/organisationer. Der er anlagt en række friluftsfaciliteter og nationalparkskibet er snart
færdigt og klart til brug for skoleklasser, forskere, frivillige m.fl.
Sammen med nationalparker og naturpartnere i det tyske og hollandske vadehavsområde er afsluttet
Interreg-projekter, som bl.a. har udarbejdet strategi for bæredygtig turisme, Verdensarvsbranding tool kit
og en række konkrete pakkeprodukter, guider og foldere til at få folk ud i naturen.
Resultatopgørelse 2015
(kr.)
Indtægter
Finanslovsbevilling
Bevilling
Finanslovbevilling i alt

7.600.000
7.600.000

Øvrige indtægter
NPV Nationalparkmagasinet

50.000

Administration, budget og bevilling

36.963

NPV Vadehavets Vagerlag

41.679

Øvrige indtægter i alt

128.642

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2015
NPV Nationalparkskib

1.333.037

NPV Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet

2.482.883

NPV Interreg 4A Natur og Turisme

67.419

NPV Prowad

10.442

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2015 i alt
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3.893.781

Indtægter i alt

11.622.423

Udgifter
Udviklings- og driftsopgaver
Bestyrelse, råd og udvalg
Administration, budget og bevilling

321.600
1.508.982

NPV Realdania Tøndermarsken

544

NPV SVUF Fra idé til handling

2.748

NPV Natur projektudvikling og samarbejde

56.722

NPV Oplevelser projektudvikling og samarbejde

68.106

NPV Prowad

89.277

NPV Fokuseret fugleforvaltning

121.717

NPV Temamøder og hæfter
NPV Sønderho Strandsø
NPV Engfugle

213.306
65.113
785

NPV Prædation

213.731

NPV Græsning

126.427

NPV Klæggrave

158.421

NPV Forvaltning af gæs
NPV Naturprojekt Ribemarsken

38.063
243.789

NPV Bevaringsværdige bygninger

52.934

NPV Vadehavets Vagerlag

40.400

NPV Nationalparkskib
NPV Realdania Steder i Landskabet
NPV Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet
NPV Overordnet sti og rutenet

2.540.497
50.900
4.591.841
11.570

NPV Trækfærge

1.963

NPV Tønnisgaard omgivelser

4.000

NPV Særlige begivenheder

10.197

NPV Vadehavsfestival

6.869

NPV Nationalparkdag

123.739

NPV Nationalparkskib drift og vedligehold

61.869

NPV Annoncering/markedsføring

57.181

NPV Skiltning
NPV Særlig natur
NPV Oversigt over værdifulde naturtyper og arter
NPV Formidling og profilering
NPV Nationalparkmagasinet
NPV Nationalparkmagasinet SVUF

34.983
254.592
1.893
494.074
378.113
981

NPV Vadehavets Formidlerforum koordination

98.576

NPV Mobil udstilling

17.423

NPV Udstillinger design og implementering
NPV Mobilapplikation

186.902
16.386

NPV Hjemmeside

308.531

NPV Verdensarv

82.286

NPV Landsdækkende markedsføring
NPV Kommunikationsplan

589
4.907
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NPV Forskning

49.231

NPV Mit Vadehav

547.510

NPV Støtte til eksterne projekter

195.248

NPV Nationalparkpartner

412.030

NPV Nationalparkprodukter

56.143

NPV Støtte til lokale netværksarrangementer

115.957

NPV SVUF Sydvestjyske smagsoplevelser

2.944

NPV Interreg 4A Natur og Turisme

39.796

NPV Trilateralt Vadehavssamarbejde

113.940

NPV Evaluering og monitering

31.599

Udviklings- og driftsopgaver i alt

14.227.922

Udgifter i alt

14.227.922

Årets resultat

-2.605.499

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2015:
Opsparing: 2.450.811 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 2.609.986 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 466.963 kr.
Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 328.742 kr.

Nationalparkfond Skjoldungernes Land
Fakta om Nationalparkfond Skjoldungernes Land
Nationalpark Skjoldungernes Land er et 170 km2 stort sammenhængende landskab omkring og sydvest for
Roskilde Fjord. Denne fjord er internationalt fuglebeskyttelsesområde. Nationalparken rummer store
karakteristiske østdanske løvskove i sit kuperede istids- og morænelandskab, frodig agerjord, samt meget
store fredede herregårdsanlæg- og landskaber. Også middelalderbyen i Roskilde, med verdensarven
Roskilde Domkirke, indgår i parken, der generelt er meget rig på kultur- og rigshistorie.
Uddrag af årsberetning 2015 for Nationalparkfond Skjoldungernes Land
Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet af Kronprins Frederik og Miljøminister Kirtsen Brosbøl i
marts 2015. Bestyrelsen blev udpeget og trådte sammen i maj. Nationalparkchefen blev ansat i august, og de
øvrige tre medarbejdere blev ansat i september, november og januar. Der er etableret sekretariat på
Ledreborg, centralt i nationalparken, og kontorindretningen pågår fortsat. Etablering af IT-forbindelse og
set-up har været tidskrævende. Nationalparkrådet er nedsat og trådte sammen i februar 2016 efter en
omfattende offentlig invitations- og identifikationsproces i 2015. Arbejdet med nationalparkplanen blev
tilrettelagt ultimo 2015 og er startet i 2016. Nationalparken har gennemført store
formidlingsarrangementer ved midsommer, efterårsjævndøgn og ved vintersolhverv, samt udgivet foldere
om nationalparken.
Resultatopgørelse 2015
(kr.)
Indtægter
Finanslovsbevilling
Bevilling
Finanslovbevilling i alt
Indtægter i alt
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1.100.000
1.100.000
1.100.000

Udgifter
Udviklings- og driftsopgaver
Bestyrelse, råd og udvalg
Administration, budget og bevilling
Udviklings- og driftsopgaver i alt
Udgifter i alt
Årets resultat

22.668
814.186
836.854
836.854
263.146

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2015:
Opsparing: 263.145 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 0 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 0 kr.
Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 0 kr.
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