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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 1 - 6 stillet af Finans-

udvalget i skrivelse af 7. september 2006 (L237 - § 23, spørgsmål 

1-6 vedr. FFL 2007, offentligt) 

    

Ad § 23. Miljøministeriet 

   

Spørgsmål 1: 

”Der ønskes en redegørelse for indbudgetteringen af effektiviseringer, samt 

i hvilket omfang den på § 35.11.03.40 opførte reserve til højt prioriterede 

områder vil blive anvendt til henholdsvis at afbøde besparelser som følge 

heraf og medføre et reelt ressourceløft på Miljøministeriets område.” 

 

Svar: 

Der er på finansloven for 2006 og for budgetoverslagsårene indledt en gen-

opretning af Miljøministeriets bevillinger således at de tidligere års effektivi-

tetsbesparelser er tilbageført til anvendelse i ministeriets institutioner. 

 

Finanslovforslaget for 2007 er præget af merudgifter i forbindelse med Mil-

jøministeriets overtagelse af opgaver fra amterne som følge af kommunalre-

formen og af en teknisk omlægning af bevillingerne fra udgiftsbudgettering 

til omkostningsbudgettering.  

 

Ses der bort fra disse ændringer er der som det fremgår af nedenstående 

tabel et nogenlunde jævnt forløb af Miljøministeriets øvrige almindelige be-

villing.  

 

Der er således ikke tale om at milliarden går til at afbøde besparelser på 

Miljøministeriets øvrige budget men at milliarden giver et reelt ressourceløft 

på Miljøministeriets budget. 

 

 

 

Finansudvalget 
L 237 - Svar på § 23 Spørgsmål 5
Offentligt            
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Mio. kr. årets pris- og lønniveau FL 

2006 

FFL 

2007 

BO 

2008 

BO 

2009 

     

Samlet bevilling ekskl. milliar-

den 

1.513,8 2.081,9 2.059,1 2.046,0 

   Heraf:     

   Merudgifter vedr.   

   kommunalreform 

- 503,3 482,6 459,8 

   Omlægning til omkost- 

   ningsbevilling 

- 30,5 34,9 47,4 

   Resterende ordinær 

   bevilling 

1.513,8 1.548,1 1.541,6 1.538,8 

     

”Millliarden” 50,0 300,0 400,0 250,0 

 

 

Ad § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen 

 

Spørgsmål 2: 

”Der ønskes en oversigt over, hvilke områder der påtænkes omdannet til 

naturparker samt for hvert enkelt område, hvad statens omkostninger vil 

være ved en sådan omdannelse?” 

 

Svar: 

Det lovforslag, som vil blive fremsat om nationalparker, vil være en generel 

lov, der gør det muligt for miljøministeren at oprette nationalparker i Dan-

mark. Der er ikke taget stilling til, hvilke områder der kan udpeges, når loven 

er vedtaget, og der kan derfor ikke opstilles en liste over udgifter til påtænk-

te områder.  

 

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af antallet og tidspunktet for op-

rettelsen af de enkelte nationalparker. I første omgang kan der blive tale om 

1-2, måske 3 nationalparker, og den eller de første nationalparker forventes 

oprettet tidligst i løbet af 2008.  

 

Spørgsmål 3: 

”Hvilke ejendomme forventes solgt i finansåret 2007 og fremover?” 

 

Svar: 

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje fra-

sælges der i perioden 2006-2009 ekstraordinært arealer og ejendomme, der 
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ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver, jf. finansloven for 

2006. På finanslovforslaget for 2007 er i overensstemmelse hermed budget-

teret med salg af ejendomme for i alt 43,3 mio. kr. i perioden 2007-2009. 

Det drejer sig om visse landbrugsarealer i omdrift (14,4 mio. kr.) samt om 

bygninger (28,9 mio. kr.). 

 

Spørgsmål 4: 

”Der ønskes en oversigt over ejendomme/aktiver, der er klassificeret som 

national ejendom samt den bogførte værdi heraf.” 

 

Svar: 

National ejendom forvaltet af Skov- og Naturstyrelsen omfatter en række 

skov- og andre naturarealer fordelt over hele landet. Pr. 31. december 2005 

androg det samlede areal 193.376 ha, som fordelte sig således på forskelli-

ge arealkategorier:  

 

Skov: 109.728 ha.  

Hede, klit, eng, mose, overdrev m.v.: 65.358 ha 

Ager, veje, brandlinier m.v.: 18.290 ha 

 

De pågældende arealer er i statens eje ud fra naturmæssige, landskabelige 

og friluftsmæssige hensyn m.v. Den bogførte værdi af den nationale ejen-

dom udgjorde pr. 31. december 2005 1.674.562.325 kr. 

 

Spørgsmål 5: 

”Der ønskes en redegørelse for, hvilke skovarealer der ejes af staten samt 

for statens politik for ejerskab/frasalg heraf.” 

 

Svar: 

Skov- og Naturstyrelsen forvalter statens skove, der i alt andrager et areal 

på 109.728 ha pr. 31. december 2005. Arealet fordeler sig således på træ-

arter: 

 

Bøg: 18.982 ha 

Eg: 14.259 ha 

Andet løvtræ: 7.366 ha 

Nåletræ: 69.120 ha 

 

Skovene er i statens eje ud fra naturmæssige, landskabelige og frilufts-

mæssige hensyn m.v., og det er generelt ikke intentionen, at der skal ske 



   

 4 

frasalg af skovarealer, hvilket da også kun er sket helt undtagelsesvis. I 

henhold til aftalen fra 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-

demokraterne om salg af skov blev der på finanslovene fra 2004 og frem 

budgetteret med salg af skov for i alt 60 mio. kr. Dette salgsprovenu er nu 

ved at være opnået, idet der er afhændet skov, hvortil der ikke er knyttet 

væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser for i alt 57,3 mio. kr. Der er 

ikke på finanslovsforslaget for 2007 budgetteret med yderligere salg af skov. 

 

Ad § 23.11.79. Reserver og budgetregulering 

 

Spørgsmål 6: 

”Der ønskes en redegørelse for, hvilke opgaver der konkret vil blive overta-

get af staten.” 

 

Svar: 

På miljøområdet blev det i forbindelse med vedtagelsen af kommunalrefor-

men i foråret 2005 lagt fast, at Miljøministeriet skal varetage opgaver vedrø-

rende Danmarks internationale forpligtelser, opgaver af større national inte-

resse og teknisk komplicerede opgaver 

 

Med dette udgangspunkt overtager Miljøministeriet pr. 1. januar 2007 føl-

gende af amternes hidtidige opgaver: 

 

• Udarbejdelse af natur- og vandplaner efter miljømålsloven 

• Natur- og miljøovervågning 

• Godkendelse og tilsyn med ca. 235 miljøtunge virksomheder 

• Tilsyn med kommunale spildevandsudledninger 

• Tilsyn med visse kommunale affaldshåndteringsanlæg, 

• Tilladelser til klapning på havet af havnesediment 

• Administrationen af strandbeskyttelseslinien 

• Landsplanlægning, herunder planlægning for Hovedstaden 

 

 


