
 

 

 

 

 

 

Folketingets Finansudvalg  København, den 31. maj 2006 

Sagsnr.:  6705 

 

  

 

Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 24. maj 2006 (Vedr. Aktstk. 146 - § 24) ud-

bedt sig min besvarelse af spørgsmål 3: 

 

Spørgsmål 3: 

 

”Hvilke andre bevillinger, herunder tipsmidler, er givet pr. år i perioden 2003-2006 til 

landboungdommen og 4H.” 

 

Svar: 

 

Vedr. tipsmidler 

Fødevareministeriet uddeler ikke tipsmidler, men har foretaget en gennemgang af alle 

puljer i årene 2003-2006 på Dansk Tipstjenestes hjemmeside på Internettet. Gennem-

gangen har vist, at der i 2003 blev ydet tilskud til 4H for 97.975 kr., jf. nedenfor. 

 
Tilskud ydet af Dansk Tipstjenestes midler i 2003 til 4H. 

 
Ansøger Formål D.Kr. År 

4H Region Stor-

strøm  

Tilskud til 4H aktiviteter på skoler/institutioner. 

Til 50% af udgiften til materialer til aktiviteter om 

korn og om frugt/mosteri, op til 10.500 kr. 

     

10.500  

 

2003 

4H i Karlebo  Tilskud til lokal 4H-afdelings naturværksted og 

højbede. Til 50% af udgifterne til materialer m.m., 

op til 50.000 kr. Tilskuddet gives på baggrund af 

en stor forældreindsats. 

     

50.000  

 

2003 

4H Kløvergår-

den  

Tilskud til klubhaver til 4H forening på Bornholm. 

Til 50% af udgifterne til materialer og planter, op 

til 4.000 kr. 

       

4.000  

 

2003 

Egtved 4H  Tilskud til fælleshaver i Egtved. Til 50% af udgif-

terne til redskaber og frø, op til 5.475 kr. 

       

5.475  

 

2003 

Nordthy 4H  Tilskud til 4H klubs friluftsliv. Til 50% af udgif-

terne til fortelt til campingvogn, op til 6.000 kr. 

       

6.000  

 

2003 

Nybro 4H gård 

på Østerlars 4H  

Tilskud til aktiviteter på 4H gård. Til 50% af ud-

gifterne til materialer til uldværksted, højbede, 

frugttræer og -buske, samt udendørs arbejdsborde, 

op til 7.000 kr. 

       

7.000  

 

2003 
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Silkeborg - 

Gjern 4H  

Tilskud til 4H klubs havepakker. Til 50% af udgif-

terne, op til 5.000 kr. 

       

5.000  

 

2003 

Aalborg Amts 

Landboforenings 

4 H  

Tilskud til 4H klubs arbejde. Til 50% af udgiften 

til haveudstyr og PR, op til 10.000 kr. 

     

10.000  

 

2003 

4H i alt  97.975 2003 
 

Dansk Tipstjeneste fordeler derudover en meget stor del af sine midler til puljer, der for-

midles videre til den enkelte tilskudsmodtager. Puljerne fordeles f.eks. af Dansk Ung-

doms Fælles Råd, og der kan derfor være ydet tilskud til LandboUngdom og 4H via dis-

se puljer.  

 

Vedr. Fødevareministeriets område 

For så vidt angår Fødevareministeriets eget område fremgår det af Finansloven for 

2003, at der under konsulentvirksomhed i jordbruget – som aktivitetsoplysning – var af-

sat en samlet bevilling på 4,9 mio.kr. til ungdomsarbejdet. Konsulentordningen ophørte 

31. december 2003. 

 

I  2003 og 2004 afgav Fødevareministeriet tilsagn om tilskud til LandboUngdom og 4H 

på henholdsvis 1,3 og 0,2 mio. kr. til projekter efter artikel 33-ordningen (EU’s landdi-

striktsforordning), jf. bekendtgørelse om tilskud til fremme af tilpasning og udvikling af 

landdistrikterne. Dette tilskud bestod af EU-midler. Tilskud til projekter efter denne 

ordning krævede anden ikke-statslig offentlig medfinansiering af tilsvarende størrelse. 

 

I 2004 og 2005 afgav Fødevareministeriet tilsagn om tilskud på i alt 10 mio.kr. til pro-

jekter for LandboUngdom og 4H under landdistriktsprogrammet, jf. daværende be-

kendtgørelse om tilskud til projekter for LandboUngdom og 4H. Af det samlede tilskud 

udgjorde den statslige finansiering halvdelen, mens EU-midler udgjorde den anden 

halvdel. Tilskud til projekter efter denne ordning krævede, at modtager ydede en medfi-

nansiering af tilsvarende størrelse.  

 

I 2006 er der endnu ikke givet tilsagn om tilskud til projekter, jf. bekendtgørelse om til-

skud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne. Tilskud til projekter efter denne 

ordning kræver, at modtager yder en medfinansiering af tilsvarende størrelse. 

 

Nedenfor gives en oversigt over bevilligede tilskud på Fødevareministeriets område i 

perioden 2003-2006. 

 
Bevilling af tilskud til LandboUngdom og 4H for Fødevareministeriets område 2003-2006,  

inkl. projekter med EU-finansiering. 
 
Finansiering / År 2003 2004 2005 2006 

Statslig finansie-

ring 

4,9 mio.kr 2,5 mio.kr. 2,5 mio.kr. Endnu ej be-

vilget 

Anden offentlig 

medfinansiering 

1,3 mio.kr.. 0,2 mio.kr. 

 

  

EU-finansiering 1,3 mio.kr. 0,2 mio.kr. 

2,5 mio.kr. 

 

2,5 mio.kr. 

Endnu ej be-

vilget 

I alt 6,5 mio.kr. 5,4 mio.kr. 5,0 mio.kr.  
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