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REDEGØRELSE OM ERHVERVS
FREMME OG STØTTE 2014 

1. SAMMENFATNING 

Erhvervsfremme og støtte har til hensigt at fremme vækst, produktivitet, vedvarende 

energi, forskning m.m. Der redegøres i den årlige redegørelse for erhvervsfremme og 

støtte for omfanget af ordningerne samt for anvendelsen af midlerne.  

I 2014 forventes den samlede erhvervsfremme og støtte at udgøre 24,5 mia. kr.
1 

Heraf 

udgør udgifter via finansloven 5,5 mia. kr., mens skatteudgifter via skattesystemet udgør 

12,6 mia. kr. PSO-tilskud til vedvarende energi mv., som finansieres gennem opkræv

ning af en særlig afgift hos elforbrugerne, forventes at udgøre 6,5 mia. kr. i 2014 baseret 

på en prognose fra Energinet.dk, jf. figur 1. 

Figur 1. Samlet erhvervsfremme og støtte, 2014  

 
Anm.: I redegørelsen er udelukkende medtaget instrumenter, som Folketinget har direkte indflydelse på via finansloven, skattelovgiv
ning eller øvrig dansk lovgivning. Støtte via EU-systemet samt via kommuner og regioner er ikke medtaget i redegørelsen. På grund 
af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis. 
1) PSO-tilskud er tilskud til miljøvenlig elproduktion, som finansieres gennem opkrævning af en særlig afgift hos elforbrugerne (Public 
Service Obligation). Tal for PSO-tilskud for 2014 er Energinet.dk’s prognose. PSO-tilskuddet i opgørelsen af erhvervsfremme og 
støtte medregner udelukkende den støtte (tilskud), der gives til producenter af miljøvenlig el i form af pristillæg. De udgør 6,5 mia. kr. 
Derimod medregnes udgifterne ikke forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv anvendelse af el, betaling til 
Sikkerhedsstyrelsens omkostninger og øvrige omkostninger herunder administration, som udgør 0,6 mia. kr. i 2014. Derfor adskiller 
PSO-tilskuddet på 6,5 mia. kr. sig fra de totale PSO-udgifter på 7,1 mia. kr. i 2014. 

Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger.

I 2014 forventes den samlede erhvervsfremme og støtte at være ca. 1,4 mia. kr. større 

end i 2013 målt i 2014-priser. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes, at PSO-tilskuddet 

forventes at stige med 1,5 mia. kr. Ordninger via skattesystemet er reduceret med 0,1 

                                        
1
 Redaktionen af Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2014 er afsluttet den 28. april 2014. Statsregnskabet 

for 2013 er indregnet i tallene. Der anvendes Energinet.dk’s skøn fra marts 2014 for PSO-tilskud i 2014. 
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mia. kr. fra 2013 til 2014 målt i 2014-priser, mens ordninger via finansloven er uændrede 

fra 2013 til 2014 målt i 2014-priser. 

Sættes den samlede erhvervsfremme og støtte i forhold til BNP, er der tale om en stig

ning fra 1,23 pct. af BNP i 2013 til 1,28 pct. af BNP i 2014, jf. figur 2. Stigningen, målt 

som andel af BNP, skyldes alene PSO-tilskuddene, mens erhvervsfremme og støtte via 

skattesystemet er faldet som andel af BNP. Erhvervsfremme og støtte via finansloven er 

uændret som andel af BNP.  

Udgifterne til erhvervsfremme og støtte har, målt som andel af BNP, været relativt stabil 

det seneste årti med undtagelse af 2009, hvor finanskrisen medførte et stort fald i BNP, 

og en række kriseinitiativer løftede den samlede erhvervsfremme og støtte. 

Figur 2. Samlet erhvervsfremme og støtte, 2004-2014 

 
Anm.: Der er et databrud i 2012, hvor en række skatteudgifter er genberegnet.  

Kilde:  Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger.

I redegørelsen er udelukkende medtaget instrumenter, som Folketinget har direkte ind

flydelse på via finansloven, skattelovgivning eller øvrig dansk lovgivning. Afgrænsningen, 

som har været uændret i et antal år, er beskrevet i særskilt bilag. Afgrænsningen betyder, 

at støtte via EU-systemet samt via kommuner og regioner ikke er medtaget i redegørel

sen.  

De regionale og kommunale udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter for

ventes at beløbe sig til 1,4 mia. kr. i 2014 (ekskl. midler fra EU-strukturfonde). Udgifterne 

går bl.a. til vækstfora, erhvervsservice, iværksætteri og turistfremme. Der kan være 

forskelle på kontering af erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af kommunerne, da indsat

sen er organiseret meget forskelligt. Opgørelsen er derfor behæftet med usikkerhed. 

EU-støtten til Danmark var i 2012 på 10,7 mia. kr. Heraf udgjorde landbrugsstøtten langt 

den største del med 7,1 mia. kr., svarende til 66 pct., jf. EU Budget 2012 Financial Re

port. De øvrige 33 pct. kommer fra en række EU-programmer som fx Regional- og Soci

alfonden, Det 7. rammeprogram (forskningsprogram), Lifelong Learning, herunder Eras

mus+ samt Ten-programmet (infrastruktur- og transportprogram). 
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Figur 3. Fordeling af EU-støtte til Danmark, 2012 

Anm.: I denne redegørelse indgår støtte via EU-systemet ikke i opgørelsen af den samlede erhvervsfremme og støtte. På grund af 
afrunding summer tallene ikke nødvendigvis. 

Kilde:  EU Budget 2012 Financial Report, november 2013.

2. ERHVERVSFREMME OG STØTTE PÅ OMRÅDE 

Udgifterne til erhvervsfremme og støtte er i figur 4 opdelt på seks områder, der angiver, 
hvad ordningerne er rettet mod.  

Grøn omstilling: Udgør i 2014 12,4 mia. kr., svarende til 50 pct. af den samlede erhvervs

fremme og støtte. Næsten halvdelen af denne udgift er PSO-tilskud til miljøvenlig elpro

duktion, vedvarende energi mv. og fra 2014 tilskud til opgradering af biogas. Stigningen i 

PSO-tilskuddene på ca. 1,5 mia. kr. i 2014 skyldes bl.a., at Anholt Vindmøllepark, som 

blev åbnet i september 2013, vil være i drift i hele 2014. 

Innovation og iværksætteri mv.: Udgør 3,5 mia. kr., svarende til 14 pct. af den samlede 

erhvervsfremme og støtte. Det er ordninger, som har fokus på at styrke forskning, inno

vation, uddannelse og iværksætteri. 

Kulturstøtte: Udgør 1,9 mia. kr., svarende til 8 pct. af den samlede erhvervsfremme og 

støtte. Under kulturstøtte hører bl.a. mediestøtten, der beløber sig til 1,5 mia. kr. Medie

støtten blev omlagt pr. 1. januar 2014, og den nye ordning består fremover af tre former 

for støtte; produktionsstøtte, støtte til innovation og saneringsstøtte. Med omlægningen 

kan både trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier få støtte. 

Global markedsføring mv.: Udgør 1,6 mia. kr., svarende til 7 pct. af den samlede er

hvervsfremme og støtte. Ordningerne er rettet mod eksportfremme, turisme og skatte

ordninger begrundet i ensartet behandling mellem virksomheder i Danmark og virksom

heder i udlandet, herunder DIS-ordningen. 

Erhvervsrettet udviklingsbistand: Udgør 0,5 mia. kr., svarende til 2 pct. af den samlede 

erhvervsfremme og støtte. Den erhvervsrettede udviklingsbistand er rettet mod inddra

gelse af danske virksomheder i udviklingsbistanden. 
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Andre støtteordninger: Udgør 4,6 mia. kr., svarende til 19 pct. af den samlede erhvervs

fremme og støtte. Udgiften til BoligJobordningen er den største udgiftspost under andre 

støtteordninger. Ordningen forventes at koste 1,7 mia. kr. i 2014 og stopper med udgan

gen af 2014. 

Figur 4. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte fordelt på områder, 2014 

Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger.

I tabel 1 uddybes anvendelsen af midlerne på de seks områder, og det uddybes yderli

gere i særskilt bilag. 
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Tabel 1. Samlet erhvervsfremme og støtte fordelt på områder, 2014 

Mia. kr. Pct. 

Grøn omstilling 12,4 50 

 Ordninger rettet mod miljø, klima og natur. Fx ordninger, som 
støtter innovation og udvikling i primært landbrug samt økolo
gitilskud, tilskud til miljøvenlig elproduktion, herunder PSO, 
samt lav afgift på vedvarende energi. 

Innovation og iværksætteri mv. 3,5 14 

 Ordninger med fokus på at styrke uddannelse, forskning, inno
vation samt iværksætteri generelt. Fx tværgående ordninger 
på forskningsrammen og lempelige skatteregler for udenland
ske forskere og nøglemedarbejdere. 

Kulturstøtte  1,9 8 

 Ordninger på kulturområdet med et kommercielt sigte. Fx film
tilskud, tilskud til udgivelse af dagblade og nulmoms på aviser. 

Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 1,6 7 

 Ordninger rettet mod eksportfremme, turisme og skatteordnin
ger begrundet i ensartet behandling mellem virksomheder i 
Danmark og virksomheder i udlandet. Fx generel eksportfrem
me, VisitDenmark, proceslempelser og DIS-ordningen. 

Erhvervsrettet udviklingsbistand 0,5 2 

 Erhvervsrettede ordninger på udlandsrammen – dvs. Danida 
Business Partnership og Danida Business Finance. 

Andre støtteordninger 4,6 19 

 Andre støtteordninger rettet mod enkelte brancher. Fx lempelig 
beskatning af landbrugets produktionsjord, momsfritaget per
sontransport og BoligJobordningen. 

I alt 24,5 100 

Anm.: Fordelingen på de forskellige områder er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dækkende. 
BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og adfærd.  

Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger. 

3. ERHVERVSFREMME OG STØTTE FORDELT PÅ MINISTER
OMRÅDE 

Erhvervsfremme og støtte går især til grøn omstilling og innovation. Når erhvervsfremme 

og støtte via finansloven fordeles på ministerområder, er det Uddannelses- og Forsk

ningsministeriet, der har det højeste niveau. 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har det næsthøjeste niveau i 2014, efter at udgif

terne til erhvervsfremme og støtte her er steget med mere end 400 mio. kr. fra 2012 til 

2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets udgiftsløft skyldes helt overvejende en ny 

tilskudsordning i vedvarende energi til proces, som er en følge af Aftale om dansk ener

gipolitik fra marts 2012. Det fremgår af figur 5, som udelukkende viser erhvervsfremme 

og støtte via Finansloven. PSO-tilskud og skatteudgifter er således ikke medtaget. 

På Erhvervs- og Vækstministeriets samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris 

områder ses de største procentvise fald i udgifter til erhvervsfremme og støtte siden 

2012. På Erhvervs- og Vækstministeriets område er udgifterne til erhvervsfremme og 

støtte mere end halveret fra 2012 til 2013 fra godt 820 mio. kr. i 2014-priser til ca. 400 

mio. kr., som følge af bl.a. en omlægning af Fonden for grøn omstilling og erhvervsmæs

sig fornyelse (Fornyelsesfonden) til Markedsmodningsfonden. Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeris udgifter til erhvervsfremme og støtte er blevet reduceret med ca. 
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29 pct., mens Uddannelses- og Forskningsministeriets udgifter til erhvervsfremme og 

støtte er reduceret med 20 pct. 

Figur 5. Erhvervsfremme og støtte via finansloven fordelt på ministerområder 

(faste priser) 

 
Anm.: UFM er Uddannelses- og Forskningsministeriet, KEBMIN er Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, UM er Udenrigsministe
riet, KUM er Kulturministeriet, FVM er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, EVM er Erhvervs- og Vækstministeriet, MIM 
er Miljøministeriet, BM er Beskæftigelsesministeriet, MBBL er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ØIM er Økonomi- og Ind
enrigsministeriet og FM er Finansministeriet. På grund af ekstraordinære annullationer på Miljøministeriets område i 2012 opstår 
en indtægt på 0,002 mia. kr. PSO-tilskuddene indgår ikke i figuren. 

Kilde: Finansministeriet samt egne beregninger.

4. ERHVERVSFREMME OG STØTTE PÅ HOVEDKATEGORI 

Erhvervsfremme- og støtteordningerne er nedenfor opdelt på to kategorier; erhvervsord
ninger og andre ordninger. 

Erhvervsordninger dækker over ordninger, der har til formål at fremme vækst, produktivi

tet og erhvervsudvikling. Det kan fx være tiltag, som er rettet mod at øge videnspredning, 

innovation, markedsmodning samt eksport- og finansieringstiltag. Det er også mere 

generelle kompensationsordninger for erhvervslivet. Ligeledes ligger offentlige erhvervs

fremmeaktiviteter, som Invest in Denmark og VisitDenmark, under erhvervsordningerne, 

jf. tabel 2. 

Andre ordninger dækker over ordninger, hvor formålet er at støtte fx vedvarende energi, 

miljøforanstaltninger, kulturstøtte og udviklingsbistand m.m., jf. tabel 3. 

Erhvervsordningerne udgør 27 pct. af udgifterne, svarende til 6,6 mia. kr. Mens andre 

ordninger udgør 73 pct. svarende til 17,9 mia. kr. 
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Tabel 2. Erhvervsordninger fordelt på områder (årets priser) 
Ordninger, der i 2014 overstiger 50 mio. kr., er medtaget i tabellen 

2013 2014 

Mio. kr. Mio. kr. 

Grøn omstilling 1.129 846 

 
Udbygning af dansk energiforskning og  –udvikling 360 372 

Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren 313 200 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP 106 55 

Innovation og iværksætteri mv. 3.373 3.459 

 
Forsøg og forskningsaktivitet 868 882 

 
Forskere og nøglemedarbejdere 458 465 

Højteknologifonden
1)
 432 387 

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter 325 325 

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter 153 295 

 
Samarbejde om innovation og videnspredning

1)
 267 265 

 
Medfinansiering af innovationsmiljøer 214 214 

Samarbejde om kompetence 168 164 

EDB-software 153 155 

Markedsmodningsfonden 128 130 

Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 1.239 1.236 

DIS-eksemption 662 672 

Eksport- og investeringsfremme mv. 282 253 

 
VisitDenmark 115 113 

 
Tonnagebeskatning  102 103 

Andre støtteordninger 1.161 1.087 

Grundværdi, produktionsjord 611 621 

Sygeforsikring for mindre private arbejdsgivere 158 87 

Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring 0 65 

Andelsselskaber 66 67 

Strukturforanstaltninger mv. indenfor fiskerisektoren 59 58 

Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med  
international konkurrencekraft 

0 51 

 
I alt 6.902 6.628 

1) Den 1. april 2014 blev Danmarks Innovationsfond etableret. Ændringen fremgår ikke af FL-2014 og er derfor ikke 
indarbejdet i tabellen. Med etableringen af innovationsfonden samles de konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, 
teknologiudvikling og innovation i én selvstændig fond. 

Anm.: For ordninger via finansloven er 2013 regnskabstal, mens 2014 er bevillinger. Fordelingen på de forskellige områder 
er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dækkende. ”I alt” dækker over de samlede udgifter 
inden for hvert område og er altså ikke summen af de ordninger, som er nævnt. Kun ordninger, der i 2014 overstiger et 
beløb på 50 mio. kr., er medtaget i tabellen. Ordninger, som betales af bidrag fra branchen (fx apotekerordningen samt 
produktions- og promillefondene), er ikke medtaget i tabellen. At tallene ikke nødvendigvis summer, skyldes afrunding. 

Kilde: Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger. 
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Tabel 3. Andre ordninger fordelt på områder (årets priser) 
Ordninger, der i 2014 overstiger 50 mio. kr., er medtaget i tabellen 

2013 2014 

Mio. kr.  Mio. kr. 

Grøn omstilling, inkl. PSO 9.360 11.506 

Elafgift af bl.a. vedvarende energi 3.869 3.931 

 
Tilskud til vindmølleelektricitet (PSO) 2.904 3.939 

Tilskud til VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. (PSO) 2.046 2.508 

Vedvarende energi til proces 153 489 

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.) 99 100 

Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv 0 98 

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 54 72 

Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 749 383 

Lempelse af energiafgift til diverse processer
1)

550 250 

Spildevandsafgift 66 67 

Kulturstøtte 1.919 1.921 

Aviser og blade – nulmoms 1.115 1.133 

Dagblade
2)

348 350 

Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm 213 177 

Afskrivning på kunstkøb 51 52 

Erhvervsrettet udviklingsbistand 494 537 

Danida Business Finance 330 300 

Danida Business Partnerships 164 237 

Andre støtteordninger 3.391 3.561 

BoligJobordningen 1.600 1.700 

Færgers energiforbrug 611 621 

Persontransport – momsfritagelse 509 517 

Frikørselsordning for taxaer 235 240 

Registreringsafgiften – totalskadede biler 173 226 

Flys energiforbrug 112 114 

Fondes bundfradrag 52 53 

I alt 15.913 17.908 

1) Tallene for 2013 og 2014 er skøn, som er behæftet med stor usikkerhed. Skønnene konsolideres i forbindelse med Skat
teministeriets revision af skatteudgifterne. 

2) Den 1. januar 2014 trådte en ny mediestøtteordning i kraft. Ændringen fremgår ikke af FL-2014 og er derfor ikke indarbej
det i tabellen. 

Anm.: For ordninger via finansloven er 2013 regnskabstal, mens 2014 er bevillinger. Tal for PSO-tilskud i 2014 er budget
skøn. Fordelingen på de forskellige områder er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dækkende. 
”I alt” dækker over de samlede udgifter inden for hvert formål og er altså ikke summen af de største ordninger, som er 
nævnt. Kun ordninger, der overstiger et beløb på 50 mio. kr. i 2014, er medtaget i tabellen. At tallene ikke nødvendigvis 
summer, skyldes afrunding. BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og adfærd.  PSO-tilskud er tilskud til miljøvenlig 
elproduktion, som finansieres gennem opkrævning af en særlig afgift hos elforbrugerne (Public Service Obligation)  

Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger. 

Ordninger via finansloven er ordninger, som kan ses direkte på finansloven. Erhvervs

fremme og støtte via finansloven er derfor en synlig støtte, fordi den fremgår af finanslo

ven og forhandles årligt i Folketinget.  

Ordninger via skattesystemet, skatteudgifter, opstår ved, at et antal virksomheder har en 

lempeligere beskatning end, hvad lovgivningen generelt pålægger. Det kan fx være i 

form af lavere skatte-, moms- eller afgiftssatser, fordelagtige afskrivningsregler, eller 

fordi virksomhederne har et særligt fradrag. Skatteudgifterne er beregnede størrelser. 
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Statens mistede indtægter som følge af, at man har valgt at begunstige visse aktiviteter 

eller sektorer med en lempeligere beskatning end den almindeligt gældende, beregnes 

af Skatteministeriet efter ”tabt provenu metoden”. Herved opgøres de umiddelbare skat

teindtægter, som det offentlige ville have fået, hvis skatteudgiften blev fjernet. Metoden 

er baseret på en antagelse om uændret adfærd, hvilket betyder, at der ikke tages hen

syn til, at virksomheder eller personer i nogle tilfælde kan ændre adfærd, hvis en særlig 

begunstigelse i skattesystemet afskaffes eller reduceres. Skønnet over den enkelte skat

teudgift tager heller ikke højde for afledte virkninger på andre skatte- og/eller afgiftskonti 

(tilbageløb). Det betyder, at den beregnede udgift for de enkelte ordninger som hovedre

gel ikke svarer til det provenu, som staten alternativt kan anvende til andre tiltag, hvis 

skatteudgiften fjernes. Der pågår en større revision af skatteudgifterne i Skatteministeriet. 

Udgifterne til erhvervsordningerne fordeler sig stort set ligeligt mellem finansloven og 

skattesystemet, mens udgifterne til andre ordninger primært sker via skattesystemet, jf. 

figur 6.  

Figur 6. Samlede udgifter fordelt på hovedkategori samt via finansloven og skat

tesystemet (faste priser) 

 
Anm.: På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis. PSO-tilskud er tilskud til miljøvenlig elproduktion, som finansieres 
gennem opkrævning af en særlig afgift hos elforbrugerne (Public Service Obligation). 

Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet, Energinet.dk samt egne beregninger.

Erhvervsfremme og støtte er generelt begrundet i et ønske om at støtte aktiviteten på et 

givent erhvervsområde og fremme vækst, produktivitet, vedvarende energi, forskning 

m.m. Det kan skyldes, at markedskræfterne ikke altid fører til den bedste samfunds

mæssige anvendelse af ressourcerne, og at offentlig indblanding kan afhjælpe eventuel

le markedsfejl. Der kan være negative eller positive effekter af en enkelt virksomheds 

aktivitet for andre – såkaldte eksternaliteter. 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 
MINISTEROMRÅDE (2012-2014) 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Udenrigsministeriet 

§ 06.11.01.30 Eksport- og investeringsfremme 
mv. 

267,8 282,4 253,3 

§ 06.32.05.12 Danida Business Partnerships 128,6 164,3 237,0 

§ 06.32.05.18 Danida Business Finance 352,1 329,6 300,0 

§ 06.41.02.10 Eksportstipendiater  43,2 40,7 48,9 

§ 06.41.02.20 Innovationscentre
1)
 3,1 0,0 0,0 

§ 06.41.03.10 Indsats for små og mellemstore 
virksomheder og innovative vækstvirksomheder 
og iværksættere 

23,6 24,2 22,2 

§ 06.41.03.20 Eksportfremme 35,6 27,9 32,6 

§ 06.32.05.15 Innovative partnerskaber -0,2 -0,1  -  

Udenrigsministeriet i alt 853,8 869,0 894,0 

Finansministeriet 

§ 07.12.05.60 NemHandel
2)
 4,5 4,1 -  

§ 07.12.05.78 IT for alle 0,3 -   - 

Finansministeriet i alt 4,8 4,1 0,0 

Erhvervs- og Vækstministeriet 

§ 08.21.23.10 LæsInd lov nr. 1203 af 27.  
december 2003  

0,6  - -  

§ 08.31.78.30 Reserve til styrket indsats for 
vækst på erhvervsområder med international 
konkurrencekraft 

 -  - 51,0 

§ 08.32.04.10 Markedsmodningsfonden 271,5 128,4 129,8 

§ 08.32.07.10 Program for brugerdreven  
innovation  

-6,7 -  -  

§ 08.32.08.10 Fonden til entreprenørskab
3)
 15,2 9,9 9,9 

§ 08.32.08.20 Iværksætteri- og innovations
initiativer 

10,9 10,1 8,2 

§ 08.32.08.30 Industriel symbiose  - 6,0 0,0 

§ 08.32.08.35 Forundersøgelse vedr. alternative 
iværksættere 

 - 1,0 0,0 

§ 08.32.08.40 Industrial Energy-Partnerskab 
(etårig) 

 - 8,0 0,0 

§ 08.32.09.25 Generelle aktiviteter rettet imod 
dansk iværksætterkultur 

-0,1  - -  

§ 08.32.09.30 Nye iværksættere/væksthuse, 
kurser i udvikling og vækst samt early warning 
for nye og mindre virksomheder 

28,9 20,9 4,8 

§ 08.32.09.40 Grønt iværksætterhus  - 6,5 5,8 

§ 08.32.10.10 Tilskud til Dansk Designcenter 
(tidligere Styret designpolitik for erhvervslivet) 

25,1 14,8 14,9 

§ 08.32.10.15 Designprisen INDEX 13,0 1,0 1,0 

§ 08.32.10.20 Reserve til fremme af dansk 
design 

7,4 - - 

§ 08.32.10.25 International Design Week Den
mark 

0,8 - - 

§ 08.32.10.30 Tilskud til Dansk Arkitektur Center 1,1 1,1 1,1 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 
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MINISTEROMRÅDE (2012-2014) 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Erhvervs- og Vækstministeriet fortsat 

§ 08.32.10.40 Fremme af erhvervsmæssige 
potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi 

1,0  -  - 

§ 08.32.11.10 Styrket erhvervsmæssigt potenti
ale i kultur- og oplevelsesøkonomien 

1,8 - - 

§ 08.32.11.20 Center for Kultur og Oplevelses
økonomi

4)
 

0,0 2,4 2,4 

§ 08.32.14.10 Hjemmeservice 65,7 9,7  - 
§ 08.32.15.10 Grøn omstillingsfond  - 50,1 26,2 

§ 08.32.15.30 Økologiske iværksættere  -  - 4,8 

§ 08.33.15.10 Fund of funds, Kapitalindskud i 
Vækstfonden 

-33,8 - - 

§ 08.33.15.20 Vækstlån 0,0 0,0 0,0 

§ 08.33.15.25 Vækstkaution  77,1 23,6 23,6 

§ 08.33.15.30 Tidlig idéfinansiering - Proof of 
Business 

25,8 9,9 10,0 

§ 08.33.15.35 Vestdansk Vækstkapital 0,0 0,0 0,0 

§ 08.33.15.40 Kom-i-gang-lån  
(Lånegarantiordning) 

5,3  - - 

§ 08.33.15.60 Grønne investeringslån 50,0 0,0 0,0 

§ 08.33.15.70 Vækstlåneordning for  
iværksættere 

- 0,0 0,0 

§ 08.33.16.25 Kautionsordning administreret af 
Eksport Kredit Fonden

5)
 

0,0 0,0 0,0 

§ 08.33.16.70 Renteudligningsordning -29,0 -29,0 -29,0 

§ 08.33.16.80 Garantiordning for investeringer i 
østlande 

0,1 0,0 0,0 

§ 08.33.16.85 Garantiordning udviklingslande -0,9 -0,8 -0,8 

§ 08.33.19.45 Garantiordning for igangsættere 
mv. 

0,0 -0,0 -0,1 

§ 08.34.01.10 Markedsføring af Danmark 50,6  - - 

§ 08.34.01.20 Tilskud til markedsførings
konsortier 

36,4 8,0 12,2 

§ 08.34.02.10 VisitDenmark 117,7 114,7 113,2 

§ 08.34.02.20 Globaliseringsmidler til Visit
Denmark og turismeinitiativer 

16,2  - - 

§ 08.34.02.40 Videnscenter for kystturisme 4,9 4,2 4,3 

§ 08.34.02.50 Turismepolitisk vækstplan -0,1  -  - 

§ 08.34.03.15 Danmarks deltagelse i verdens
udstillinger 

2,3  -  - 

§ 08.35.01.10 Medfinansiering af EU's Regio
nalfond og Socialfond 

30,9 - - 

§ 08.35.01.25 Videreudbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
programmer for perioden før 2000 samt 2000-
2006 

-0,2  -  - 

§ 08.35.01.30 Videreudbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
programmer for perioden 2007-2013, netto  

4,4 2,6 - 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Erhvervs- og Vækstministeriet fortsat  

§ 08.35.01.35 Videreudbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Socialfond, programmer for 
perioden 2007-2013, netto 

4,3 3,1 - 

§ 08.35.06.10 Regional erhvervsudvikling -0,1 0,2 -  

§ 08.71.11.20 Hjemsendelse af søfarende 0,0 0,0 0,1 

§ 08.71.11.22 Underhold og hjemrejse for efter
ladte søfarende, lov nr. 189 af 2011 

0,0 0,0 1,4 

§ 08.71.15.50 Tilskud til arbejdsmiljøråd og 
arbejdsmiljøtjenester 

1,2 1,2 1,3 

08.71.15.55 Tilskudspulje til grønne maritime 
demonstrationsprojekter 

- 20,7 0,0 

Erhvervs- og Vækstministeriet i alt 799,3 428,3 396,1 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 

§ 10.21.14.10 Tilskud til kommunal medfinan
siering af EU-projekter 

21,2 -  -  

§ 10.21.24.10 Tilskud til færgedrift 2,0 2,0 2,1 

Økonomi- og Indenrigsministeriet i alt 23,2 2,0 2,1 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

§ 14.71.01.10 Støtte til udvikling af land
distrikterne under Landdistriktsprogrammet 

39,1 42,7 42,2 

§ 14.71.02.10 Støtte til udvikling af fiskeri
områderne under Fiskeriudviklingsprogrammet 

9,9 14,5 8,0 

§ 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i 
landdistrikterne og de små øsamfund 

30,4 11,6 14,1 

§ 14.71.03.20 Pulje til forsøgsvirksomhed i 
landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervs
støtte 

-0,4 0,0 7,0 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 
alt  

79,0 68,8 71,3 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

§ 16.43.01.10 Rederbidrag -12,5 -8,0 -4,6 

§ 16.43.01.20 Sygesikring af søfarende 9,0 10,8 4,6 

§ 16.45.01.10 Apotekerafgift -45,4 -40,3 -62,8 

§ 16.45.03.10 Apotekstilskud 49,0 36,1 62,8 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 
alt 

0,1 -1,4 0,0 

Beskæftigelsesministeriet 

§ 17.21.14.10 Økonomisk støtte til arbejdsmiljø
rådgivning, netto 

 - 0,0 0,0 

§ 17.38.01 Sygeforsikring for selvstændige
6)
 53,1 85,3 47,7 

§ 17.38.01 Sygeforsikring for mindre private 
arbejdsgivere

6)
 

79,4 158,0 87,2 

Beskæftigelsesministeriet i alt 132,5 243,3 134,9 

Uddannelses- og Forskningsministeriet
7)
 

§ 19.17.04.46 Proof of Concept 26,6 - - 

§ 19.25.05.61 Tilskud til Fonden for Entrepre
nørskab

3) 8)
 

10,0 9,9 9,9 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
fortsat 

§ 19.41.11.10 Det Strategiske Forskningsråd
9)
 41,8 39,1 42,6 

§ 19.55.07.10 Højteknologifonden 627,4 432,4 387,4 

§ 19.74.01.15 Godkendte Teknologiske Service
institutter 

334,6 324,8 324,7 

§ 19.74.01.35 Analyser og initiativområder mv. 2,6  -  - 

§ 19.74.01.50 Samarbejde om kompetence 172,0 168,0 164,1 

§ 19.74.01.63 Medfinansiering af innovations
miljøer 

209,4 214,4 214,4 

§ 19.74.01.75 Samarbejde om innovation og 
videnspredning 

299,0 267,2 264,9 

 
Uddannelses- og Forskningsministeriet i alt 1.723,4 1.455,8 1.408,0 

Kulturministeriet 

§ 21.11.45.20 Center for kultur- og oplevelses
økonomi

4)
 

4,9 2,5 2,5 

§ 21.11.62.10 Dagbladsnævnet
10)

 -0,9 4,3 6,7 

§ 21.11.62.15 Blade og tidsskrifter
10)

 37,9 36,5 37,1 

21.11.62.17 Konverteringshjælp til blade og 
tidsskrifter

10)
 

- - 1,0 

§ 21.11.62.20 Efterregulering af tilskud til blade 
og tidsskrifter

10)
 

0,3 -0,2 0,0 

§ 21.11.62.25 Dagblade
10)

 358,0 347,8 349,9 

§ 21.11.62.30 Efterregulering af tilskud til dag
blade

10)
 

1,0 0,5 0,0 

§ 21.11.62.35 Dagbladslignende publikationer
10)

 9,5 8,3 10,5 

§ 21.11.62.40 Efterregulering af tilskud til dag
bladslignende publikationer

10)
 

0,0 0,0 0,0 

§ 21.24.03.10 Tilskud til udvikling, produktion og 
formidling af spillefilm 

166,4 212,6 176,8 

§ 21.24.03.20 Tilskud til udvikling, produktion og 
formidling af kort- og dokumentarfilm 

51,8 61,1 43,1 

§ 21.24.03.30 Tilskud vedrørende talent
udvikling 

21,5 22,3 28,4 

§ 21.24.03.35 Licensmidler til filmproduktion, 
netto 

-25,0 -25,0 0,0 

§ 21.24.03.40 Andre formål 31,8 31,8 34,9 

§ 21.24.03.50 Indtægter vedrørende uforbrugt 
usikkerhedsmargin mv. 

0,0 0,0 -5,8 

§ 21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlæg 38,6 38,2 38,0 

Kulturministeriet i alt 695,8 740,7 723,1 

Miljøministeriet 

§ 23.23.11.20 Miljømærkeordninger 11,8 11,7 11,2 

§ 23.23.11.30 Formidlingsaktiviteter og under
søgelser, herunder vedr. affald og gen
anvendelse 

3,5 24,7 20,2 

§ 23.23.11.60 Lukkede ressourcekredsløb – 
forbrugerprodukter 

 - 0,0 1,8 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Miljøministeriet fortsat 

§ 23.23.12.10 Ressourcestrategi  -  - 45,4 

§ 23.24.31.10 Aktiviteter vedr. bekæmpelses
midler 

8,7 -3,2 35,9 

§ 23.27.06.10 Virksomhedsordningen  5,8  5,7 0,5 

§ 23.27.09.10 Partnerskaber 0,8  -  - 

§ 23.27.09.20 Rådgivning, information og ek
sportfremme 

1,5  -  - 

§ 23.27.09.30 Indsats på vandområdet -0,1  -  - 

§ 23.27.09.40 Indsats for miljø og sundhed -0,7  -  - 

§ 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration 
af nye miljøteknologier 

21,8 21,4 12,1 

§ 23.27.09.55 Tilskud til test, demonstration og 
verifikation af vandteknologi 

 - 6,8  - 

§ 23.27.09.60 Offentligt-private partnerskaber, 
miljøsamarbejde med højvækstlande og 
grøn markedsføring 

4,1 7,7 4,7 

§ 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram MUDP 

41,4 106,1 55,2 

§ 23.72.01.15 Naturforvaltning, landdistrikts
programmet 

5,2 10,8 12,7 

§ 23.72.07.30 Ophør med vandløbsvedligehold 0,0 0,0 18,1 

§ 23.72.08.11 Vådområdeindsats, projektjord 19,5 16,6 12,2 

§ 23.72.08.20 Ådale 1,4 0,4 3,7 

§ 23.72.09.10 Lodsejererstatning 0,0 0,0 10,8 

§ 23.72.11.10 Forundersøgelser og anlæg 1,7 14,9  - 

§ 23.72.11.20 Køb og salg af projektjord -  23,2  - 

§ 23.72.11.30 Projektjord, driftsudgifter 0,0 2,6 - 

§ 23.73.12.20 Tilskud til skovbrugs
foranstaltninger 

-180,0 4,7 31,0 

§ 23.73.12.25 Bæredygtig skovdrift - 5,6 4,5 

§ 23.73.12.30 Sikring af skov 1,4 7,2 18,9 

§ 23.73.12.40 Refusion fra EU 75,0  -  - 

§ 23.73.13.10 Tilskud til genplantning m.v. -24,9 -13,0 0,7 

Miljøministeriet i alt
11)

 -2,1 253,9 299,6 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi
skeri 

§ 24.21.01.43 Kompensationsordning ved
rørende GMO-afgrøder 

0,1 0,1 0,1 

§ 24.21.02.20 Projektstøtte til udvikling af biavl 0,0 3,9 0,0 

§ 24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og 
plantegenetiske ressourcer 

3,8 5,6 5,2 

24.22.15.10 Vikarordninger i jordbruget (ord
ningen er ophørt i 2012), netto 

-0,3 0,0 -2,9 

§ 24.23.03.10 Bevillingsreduktion i støtte til 
udvikling af landdistrikterne (negativ budget
regulering) 

 - -45,0 -44,4 

§ 24.23.03.12 Udvikling i primært jordbrug  67,1 60,8 41,3 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
fortsat 

§ 24.23.03.13 Økologivisionen, investeringsstøtte 10,3 17,2  - 

§ 24.23.03.15 Udvikling i forarbejdningssektoren 10,4 5,6 5,0 

§ 24.23.03.17 Kvalitetsfødevarer, økologi og 
netværksaktiviteter  

52,6 34,7 22,5 

§ 24.23.03.19 Etablering af biogasanlæg 131,5  -4,3  - 

§ 24.23.03.20 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt 
stillede områder 

4,6 0,7 5,1 

§ 24.23.03.25 Fremme af tilpasning og udvikling af 
landdistrikterne, bevillingerne er stoppet pga. 
landdistriktsprogrammet 

-0,3  0,1  - 

§ 24.23.03.30 Miljøvenlige jordbrugs
foranstaltninger 

52,8 54,0 71,6 

§ 24.23.03.35 Vådområder og ådale, miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger, nedlagt i 2013 

1,5  3,9  - 

§ 24.23.03.36 Særlig indsats natur og miljø -1,3 -6,7  - 

§ 24.23.03.37 Miljø- og naturprojekter 15,5 11,8 15,1 

§ 24.23.03.38 Obligatoriske randzoner, vandram
medirektiv 

0,4 0,0 98,0 

§ 24.23.03.40 Plantegenetiske ressourcer  1,7 1,0 1,8 

§ 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljø
betinget tilskud 

-10,7 1,3 10,8 

§ 24.23.03.46 Reserve til ekstensivt landbrug mv. 18,1 0,0 18,9 

§ 24.23.03.55 Tilskud til jordfordelinger  -0,9  -0,1  - 

§ 24.23.03.70 EU-medfinansiering mv. 0,0 0,0 -24,6 

§ 24.23.05.10 Investeringer i jordbrugsbedrifter, 
ophørt. 

-0,8  -0,9  - 

§ 24.23.05.61 Overtagne fordringer 0,0 0,0  - 

§ 24.23.10.10 Grøn fødevaresektor som vækst
motor 

 - 60,0  - 

§ 24.24.05.20 Indløsning af statsgaranti ved
rørende lån til yngre jordbrugere 

20,3 53,3 43,7 

§ 24.24.44.12 Opskrivning af indeksreguleret 
overtagen gæld 

-8,5 -6,7 -5,5 

§ 24.24.44.20 Terminsrenter, afdrag og udtræk
ning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser 

21,7 21,8 21,1 

§ 24.24.44.23 Kursgevinst vedrørende udtrukne 
obligationer 

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

§ 24.24.44.24 Opskrivning af indeksreguleret 
overtagen gæld 

8,5 6,7 5,5 

§ 24.24.44.30 Salg af overtagne obligationer fra 
landmænd 

-2,0 -1,1 -2,0 

§ 24.24.44.33 Kursgevinst ved salg eller over
dragelse af obligationer 

-0,1 0,0 -0,1 

§ 24.24.44.72 Dækning af udgifter vedr. re
finansieringsordning for landbruget, (mellem
regningskonto med Finansministeriet) 

16,7 13,1 13,9 

§ 24.24.51.10 Promilleafgiftsfonden for landbrug 
(promillemidler) 

206,4 232,8 232,8 

§ 24.24.51.18 Fonden for økologisk landbrug 10,0 18,0 16,0 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi
skeri fortsat 

§ 24.24.51.19 Reserve til jordbrugs
foranstaltninger 

2,3 0,5 11,1 

§ 24.24.51.40 Kartoffelafgiftsfonden - 5,0 5,0 

§ 24.24.51.50 Promilleafgiftsfonden for frugt
avlen og gartneribruget 

7,2 7,2 7,2 

§ 24.24.51.65 Bidrag fra produktions- og promil
leafgift fra sektoren

12)
-250,0 -255,0  -255,0 

§ 24.24.60.10 Lån vedrørende jordbrugs
mæssige forhold 

 - -6,1 -1,7 

§ 24.24.60.20 Lån vedrørende fiskerimæssige 
forhold 

 - -88,3 -83,0 

§ 24.26.10.30 Indløsning af statsgaranti ved
rørende lån til yngre fiskere 

0,0 0,0 0,1 

§ 24.26.10.50 Støtte til ophalingsspil for fiskeriet 0,1  -  - 

§ 24.26.30.11 Strukturforanstaltninger mv. 
indenfor fiskerisektoren 

71,3 58,6 57,8 

§ 24.32.14.10 Erstatning ved nedslagning af dyr 
og andre udgifter ved bekæmpelses
foranstaltninger m.m., netto 

0,8 2,9 0,0 

§ 24.33.02.10 Udviklings- og forsknings
aktiviteter inden for fødevaresektoren 

213,2 312,9 200,2 

§ 24.33.02.30 Forskningsprogram for økologisk 
fødevareproduktion, FØJO III  

0,3  -1,0  - 

§ 24.33.02.50 Madkulturen 25,9 17,8 17,6 

§ 24.37.50.10 Det Internationale Hav
undersøgelsesråd og EUROFISH 

6,2 6,3 6,6 

§ 24.37.50.20 Regionalt rådgivende råd for 
Østersøen 

0,2 0,2 0,2 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi
skeri i alt 

706,5 602,5 514,9 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

§ 29.21.01.25 Grøn boligkontrakt  - 7,0 15,0 

§ 29.21.01.70 ESCO-samarbejder - 0,4 0,0 

§ 29.22.01.10 Udbygning af dansk energi
forskning og –udvikling 

360,7 360,1 371,8 

§ 29.22.01.30 Fremme af nye energiteknologier - 33,1 5,5 

§ 29.22.01.40 Forskning, udvikling og demon
stration inden for energieffektiv transport 

- 5,4 0,0 

§ 29.22.02.10 Green Labs DK 73,1  -  - 

§ 29.24.06.10 Fremme af varmepumper 1,2  0,4  - 

§ 29.24.08.10 Forsøgsordning for elbiler 10,8 4,9 5,0 

§ 29.24.10.10 Pulje til skrotningspræmie for 
oliefyr 

-34,5  0,2  - 

§ 29.24.11.10 Center for energibesparelse FL14 53,8  -  - 

§ 29.24.13.10 Videncenter for energi
besparelser i bygninger 

4,4 5,0 5,1 

§ 29.24.14.10 Infrastruktur til transport  - 23,5 22,7 

§ 29.24.15.10 Etablering af partnerskabs
samarbejde med kommuner 

0,2 0,5 8,6 
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØT-
TE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fort
sat 

§ 29.24.16.10 Geotermi og store varmepumper 3,5 8,4 10,0 

§ 29.24.17.10 Bølgekraftprojekter - 0,0 12,1 

§ 29.24.18.10 Energieffektiviseringsindsats - 29,4 17,9 

§ 29.24.19.10 Vedvarende energi til proces - 152,6 489,4 

§ 29.24.20.10 Industriel kraftvarme - 0,0 43,4 

§ 29.24.21.10 Biogas (til transport og proces) - 0,0 22,5 

§ 29.25.02.20 Tilskud til dækning af udgifter til 
kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om 
energieffektivisering) 

48,5 45,6 13,0 

§ 29.25.03.10 Tilskud til energibesparelser i 
erhvervsvirksomheder 

0,9 - -  

§ 29.25.05.10 Elproduktionstilskud 86,7 51,1 -  

§ 29.28.01.35 Innovation og produktivitet i 
byggeriet 

2,5 0,3 -  

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i alt 611,8 727,9 1.042,0 

Øvrige ordninger 

Tilskud til vindmølleelektricitet (PSO, omkost
ninger opkræves hos forbrugerne)

13)
2.044,0 2.904,0 3.939,0 

Afregning af elektricitet fra VE-anlæg, de
centrale kraftvarmeværker mv. (PSO, om
kostninger opkræves hos forbrugerne

 13)

1.922,0 2.046,0 2.508,0 

Afregning for opgradering af biogas (PSO, 
omkostninger opkræves hos forbrugerne)

13)
 - 0,1 35,0 

Øvrige ordninger i alt 3.966,0 4950,1 6.482,0 

Erhvervsstøtte i alt 9.594,1 10.345,0 11.968,0 

Anm.: 2012 og 2013 er regnskabstal, mens 2014 er bevillinger. Tallene er afrundede. Administrationsudgifter er ikke 
inkluderet for alle ordningerne.   
1) Bevillingen til innovationscentre i USA, Kina, Tyskland, Brasilien, Indien og Sydkorea er overgået til Uddannel
ses- og Forskningsministeriet, og konteret på 19.11.03.10 Styrelsen for Forskning og Innovation, Almindelig virk
somhed. Det er ikke muligt at udskille bevillingen til innovationscentrene herfra. 
2) § 07.12.05.60 NemHandel er i 2014 overført til Digitaliseringsstyrelsen, Almindelige virksomhed (§ 07.12.01.10). 
Det er ikke muligt at udskille bevillingen til NemHandel herfra. 
3) Fonden for Entreprenørskab er finansieret af bevillinger under § 8 og § 19 
4) Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi er finansieret af bevillinger under § 8 og § 21 
5) EKF blev ved kongelig resolution overført til § 6 i 2013 og tilbageført til § 8 ved kongelig resolution i januar 2014.  
6) De forsikrede finansierer selv mellem 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens hhv. 
§45 og § 55 og finanslovens § 17.31.55.10 og § 17.31.55.20.  
7) Den 1. april blev Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation etable
ret. Derved samles de konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i Det Stra
tegiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én selvstændig fond. 
8) Bevillingen til Fonden for Entreprenørskab har tidligere været opført sammen med midlerne på § 19.17.04., men 
er flyttet i forbindelse med FL14. De 9,9 mio. kr., der står på § 19.17.04.46. i 2013, jf. FL 2013 er flyttet på FL14 og 
hører under § 19.25.05.61 Tilskud til Fonden for Entreprenørskab. 
9) Det er kun den statstøttenotificerede del af bevillingen til Det Strategiske Forskningsråd, der medtages. 
10) Den 1. januar 2014 trådte en ny mediestøtteordning i kraft. Ordningen består overordnet af tre former for støtte: 
Produktionsstøtte, en innovationspulje og saneringsstøtte. Desuden er der oprettet en treårig overgangspulje i 
sammenhæng med produktionsstøtten. Ændringen fremgår ikke af FL-2014, men er beskrevet i bilag 1. 
11) Det lave beløb i 2012 skyldes ekstraordinære annullationer. 
12) Fra 2014 indgår Fødevareministeriets andel af provenuet fra pesticidafgiftsordningen direkte i ministeriets 
nettoramme på finansloven. Det betyder, at overførslen fra § 38. Skatter og afgifter ikke mere vil fremgår af § 
24.24.51.65 som en indtægt til forbrug. Teknisk set stiger den samlede udgift til erhvervsfremme og støtte således 
med 255 mio. kr. Fødevareministeren kan bestemme, at midlerne anvendes til offentlige formål som miljø
forbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol. Fødevare
ministeriet har angivet, at de i 2014 vil anvende 255 mio. kr. til produktions- og promilleafgiftsfondene, som en andel 
af nettorammeforøgelsen. Derfor er dette beløb indsat og medregnet i denne redegørelse, selvom overførslen fra 
anvendelse af pesticidafgiftsprovenuet ikke længere fremgår af FL-2014 under Fødevareministeriet. 
13) I denne redegørelse medtages kun støtte, der gives til producenter af miljøvenlig el og biogas i form af pristillæg 

Kilde: Finansministeriet, Energinet.dk og egne beregninger. 
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BILAGSTABEL 2. ERHVERVSFREMME- OG 
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET, OPGJORT EF
TER TABT PROVENU METODEN (2012-2014) 

Mio. kr. (årets priser) 2012 2013 2014 

Momsområdet 

Aviser og blade - nulmoms 1.095 1.115 1.133 

Persontransport - momsfritagelse 500 509 517 

Momsområdet i alt 1.595 1.624 1.650 

Energi- og miljøområdet 

Elafgift af bl.a. vedvarende energi 3.800 3.869 3.931 

Færgers energiforbrug 600 611 621 

Flys energiforbrug (indenlandske) 110 112 114 

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.) 97 99 100 

Lempelse af energiafgift til div. processer
1)

1.000 550 250 

Spildevandsafgift 65 66 67 

Tilpasning af CO2-afgift til kvoteloven 35 36 36 

NOX-afgift, bundfradrag 15 15 16 

Svovlafgiften 0 1 1 

Eldistributionsbidrag 35 36 0 

Procesafgift af el (opladning af elbiler) 0 0 0 

Energi- og miljøområdet i alt 5.877 5.394 5.136 

Branchestøtte 

DIS-eksemption 650 662 672 

Grundværdi, produktionsjord 600 611 621 

Registreringsafgiften - totalskadede biler 170 173 226 

Frikørselsordning for taxaer
2)

230 235 240 

Tonnagebeskatning prisindeksering 100 102 103 

Andelsselskaber 65 66 67 

Nedskrivning af husdyrbestand 20 20 21 

Let øl mv 7 7 7 

Fiskere 3 3 3 

Inflationsgaranti, skibe 3 3 3 

Små bryggerier 3 3 3 

Sø-fradrag 1 1 1 

Branchestøtte i alt 1.852 1.832 1.911 

Forskning, udvikling og viden 

Forsøg og forskningsaktivitet 853 868 882 

Forskere og nøglemedarbejdere 450 458 465 

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter 150 153 295 

Etablerings- og iværksætterkontoordninger 40 41 41 

Forskning, udvikling og viden i alt 1.493 1.520 1.684 

Investeringsfremme 

Straksafskrivning af software 150 153 155 
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BILAGSTABEL 2. ERHVERVSFREMME- OG 
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET, OPGJORT EF-
TER TABT PROVENU METODEN (2012-2014) 
Mio. kr. 2012 2013 2014 

Investeringsfremme fortsat 

Goodwillhenstand ved løbende ydelser 22 23 23 

Formuegoder 11 11 12 

Gunstige afskrivningsregler (investeringsvindue) 85 87 0 

Investeringsfremme i alt 268 273 190 

Andre formål 

BoligJobordningen 1.750 1.600 1.700 

Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskade-
forsikring 0 0 65 

Fondes bundfradrag 51 52 53 

Afskrivning på kunstkøb 50 51 52 

Fondsbeskattede foreningers bundfradrag 36 37 37 

Dagpenge og rejsegodtgørelser 17 17 18 

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner 15 15 16 

Andre formål i alt 1.919 1.772 1.940 

Erhvervsfremme og støtte gennem  
skattesystemet i alt 13.004 12.415 12.510 

Anm:  Beløbene er de senest tilgængelige fra Skatteministeriet fremskrevet med udviklingen i BNP. Et mindre antal 
ordninger er beregnet bagud i tid ligeledes på grundlag af udviklingen i BNP. Der opstår databrud ved gen-
beregninger. Udviklingen i BNP i 2014 er fremskrevet med seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, december 2014. 
Da skønnet kan ændre sig, vil skatteudgifterne ikke stemme helt overens med sidste års redegørelse.  
Enkelte ordninger er beregnet af Erhvervs- og Vækstministeriet.  
BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Opgjort som umiddelbar tabt provenuvirkning (dvs. før 
tilbageløb og adfærd) er skatteudgiften for 2013 og 2014 hhv. 2.550 og 2.750 mio. kr. De 1.750 mio. kr. angiver den 
faktiske anvendelse af BoligJobordningen i 2012.  
Lønsumsafgiften er ikke modregnet i beregningen af skatteudgiften ved momsfritagelse/nulmoms. 
Skatteministeriet gennemfører i første halvår af 2014 en genberegning af samtlige skatteudgifterne, som følge af et 
EU-direktiv. Det kan resultere i, at der kommer skatteudgifter, som ikke før har været opfattet som skatteudgifter. 
Omvendt kan det også føre til, at visse skatteudgifter ikke mere opfattes som sådan. Da en del af skatteudgifterne er 
tidligere beregninger, der fremskrives, kan der også opstå ændringer i skatteudgifternes størrelse efter gen-
beregningen. Genberegningen sker med tabt-provenu-metoden. 
1) Tallene for 2013 og 2014 er skøn, som er behæftet med stor usikkerhed. Skønnene konsolideres i forbindelse 
med Skatteministeriets revision af skatteudgifterne. 
2) Beløbet dækker henholdsvis provenuet fra registreringsafgiften samt skatteværdien af frikørselsordningen for 
taxier mv. Skønnet konsolideres i forbindelse med Skatteministeriets revision af skatteudgifterne. 

Kilde: Skatteministeriet samt egne beregninger. 
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BILAG 1. ERHVERVSFREMME OG 
STØTTE VIA FINANSLOVEN 
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Nedenfor følger en beskrivelse af de erhvervsfremme- og støtteordninger, der er gæl
dende i 2014. Det er kun ordninger, der er aktive i 2014, der er beskrevet. 

UDENRIGSMINISTERIET 

§ 06.11.01.30. Eksport- og Investeringsfremme mv. 
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investe
ringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod 
med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i 
varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har egen bestyrelse frem til 1. 
maj 2014, hvorefter bestyrelsen nedlægges. I stedet oprettes et Udenrigsøkonomisk 
Forum, som skal forankre indsatserne om økonomisk diplomati og rådgivning om udfor
dringerne på de globale markeder og forskydningen i den globale økonomi. 

Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over 
handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt Lov om Udenrigs
tjenesten af 13. april 1983, Akt 121 12/1 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, 
samt Lov nr. 53 af 31/01/2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med 
senere ændringer. Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og 
viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015.  Regeringen arbejder, som 
opfølgning på Produktivitetskommissionens anbefalinger, på en regeringsstrategi om 
eksport og økonomisk diplomati, som ventes lanceret i foråret 2014. Eksportrådet ud
fører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbe
kendtgørelse og leverer en række generelle public service- og gratisydelser. Gratisydel
serne omfatter generel rådgivning til virksomhederne på op til 1 time per år per virksom
hed. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. 
Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for 
den overordnede nationale koordinering og for markedsføring af danske spidskompeten
cer i udlandet.  

Eksportrådet administrerer en række særlige programmer, der støtter danske virksom
heder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksport
rådet administrerer følgende særlige bevillinger: § 06.41.02.10 Eksportstipendiater, § 
06.41.03.10 Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækst-
virksomheder og iværksættere og § 06.41.03.20 Eksportfremme.  

De virksomhedsrelaterede opgaver og rådgivning, der indebærer brugerbetaling udføres 
bl.a. på følgende områder: Corporate Social Responsibility, Global Public Affairs, Ek
sportteknisk rådgivning, Etablering i udlandet, Fjernelse/reduktion af handelsbarrierer, 
Inkasso/gældsinddrivelse, Markeds- og konkurrentanalyse, Rekruttering, Kunde- og 
Partnersøgning, Sourcing/outsourcing og Strategisk eksportrådgivning. 

Modtagere og ordningens form 
Eksportrådet udfører årligt ca. 4.000 individuelle betalingsopgaver for danske eksport
virksomheder mv. og leverer en række generelle public service og gratisydelser til virk
somheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner. I alt be
tjener Eksportrådet årligt ca. 6.000 virksomheder. De individuelle opgaver omfatter råd
givning om markedsvilkår, offentlige regler, konferencer, markedsanalyser mv. Hoved
parten af ydelserne er underlagt brugerbetaling (jf. Bekendtgørelse om betaling for tjene
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stehandlinger i udenrigstjenesten, der dækker borgerservice, kommercielle opgaver og 
andre opgaver), mens en anden mindre del er delvist eller helt dækket af statslige midler.  
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Eksportrådet har en selvfinansieringsgrad på godt 25 pct., hvilket medfører krav om en 
relativ høj indtjening. Indtjeningsmålet var i 2013 105,9 mio. kr. og er for 2014 110,9 mio. 
kr. Timetaksten for rådgivningsydelser, der er fastsat i overensstemmelse med gælden
de regler i Budgetvejledningen, var i 2012 925 kr. og er i 2014 935 kr. Timeprisen er ba
seret på de globale gennemsnitsomkostninger.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Eksportrådet har til formål at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at 
hjælpe danske virksomheder til mereksport og skabelse af arbejdspladser gennem til
trækning af udenlandske investeringer. En mindre del af bevillingen har et støtteelement, 
som består i, at virksomheder konkret kan få gratis ydelser ved en generel rådgivning på 
op til 1 time per år per virksomhed, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til 
stede. 

Evaluering af ordningen 
Der foretages ikke en egentlig evaluering af ordningen, men løbende værdi- og tilfreds
hedsmålinger samt jævnligt effektmålinger af eksportfremmeindsatsen.  

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: http://um.dk/da/eksportraadet/

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.  

§ 06.32.05.12. Danida Business Partnerships  
Udenrigsministeriet varetager den danske udviklingsbistand, som Danida Business (DB) 
Partnerships (tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og 
Programmet for Innovative Partnerskaber) er en del af.  

DB Partnerships bevillingen anvendes til at fremme etablering af kommercielt oriente
rede partnerskaber mellem en virksomhed i Danmark og partnere i modtagerlandene 
(det er som oftest virksomheder, men kan også være organisationer mv.) med henblik på 
at skabe vækst og beskæftigelse i Danidas prioritetslande og Egypten. Støtten kan gives 
i tre faser, der normalt løber over en længere periode: Kontakt-, forberedelses- og imple
menteringsfaserne. Der kan maksimalt gives en samlet støtte på 5 mio. kr. i de tre faser. 
Programmet blev lanceret medio 2011. Erfaringer fra de tidligere programmer viser, at 
såvel mindre som større virksomheder har interesse i at indgå samarbejde med partnere 
i modtagerlandene. 

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget beskæftigelse, fremme 
af virksomheders samfundsansvar (corporate social responsibility, CSR), øget konkur
renceevne samt forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og 
sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går 
til partnerlande i Afrika.  

Bevillingen anvendes tillige til Business Project Development, som sætter danske virk
somheder i stand til at udvikle projektmuligheder i udviklingslande, hvor forretning og 
investering ofte er forbundet med relativt store omkostninger og risici i forhold til mere 
etablerede markeder. Aktiviteten kan føre til handelssamarbejde, partnerskab, projekt
leverance eller investering inden for GoGlobal, der er et samarbejde mellem Danida, 
Eksportrådet, IFU og EKF. 
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Business Project Development giver støtte til udarbejdelse af studier, markeds
undersøgelser, projektudvikling, forretningsplan, test af udstyr og lignende. Støtten gives 
i form af refusion af omkostninger til løn, konsulenthonorar, rejseudgifter og produkt
udvikling. Støtten udgør 75 % af afholdte omkostninger med maksimum på 750.000 kr. 

Ordningen er tilgængelig i Danidas prioritetslande, hvor Danmark er repræsenteret med 
en ambassade, hvor de kommercielle muligheder er til stede, og hvor de sikkerheds
mæssige forhold gør det muligt at drive forretning. 

Modtagere og ordningens form 
Danske virksomheder i alle sektorer (undtaget virksomheder relateret til produktion af 
alkohol, tobak og våben) kan som udgangspunkt indgå som partnere i DB Partnerships, 
forudsat en række udvælgelseskriterier er opfyldt (kreditværdighed, egenkapital, profit og 
størrelse) og såfremt den enkelte ambassade vurderer, at det pågældende samarbejde 
vil have tilstrækkelig udviklingseffekt i modtagerlandet.  

DB Partnerships refunderer mellem 50-75 pct. af de udgifter, som partnere måtte have i 
forbindelse med at videregive træning, teknisk assistance, knowhow, CSR-indsatser mv. 
til modtagerlandene, dog op til et givet udgiftsloft. Eksempelvis kan udgifter som diæter, 
rejseudgifter, vaccinationer, lønninger mv. refunderes. Det er dog et krav, at udgifterne 
er dokumenterede og er i overensstemmelse med det af ambassaden godkendte pro
jektbudget. Derudover indgår der i programmet også i begrænset omfang mulighed for at 
få støtte til køb af miljøforbedrende udstyr, udførelse af studier, strategiske CSR-
indsatser til gavn for de lokale medarbejdere og lokalsamfundet, miljøforbedringer i de 
lokale virksomheder mv. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
DB Partnerships har som overordnet formål at bidrage til bekæmpelse af fattigdom, 
facilitere grøn vækst samt forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår gennem 
støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. Danidas 
støtte gives til partnerskabet og udbetales på refusionsbasis. I praksis vil det ofte være 
den danske virksomhed, der modtager størstedelen af refusionen, idet den danske part
ner vil være den trænende part.  

Det bemærkes, at der i udvælgelsen af projekter lægges vægt på, at aktiviteterne ikke 
ville blive gennemført, såfremt DB Partnerships ikke støtter dem. Ligeledes ophører 
støtten, hvis en af parterne trækker sig ud af partnerskabet.  

Evaluering af ordningen  
Der er gennemført en metaevaluering af Danidas privatsektoraktiviteter i 2004. Evalue
ringen indeholder et afsnit om B2B i Sydafrika. Der er indtil videre foretaget interne re
views af B2B programmet i henholdsvis Vietnam, Nicaragua, Bolivia, Uganda, Mozambi
que, Sydafrika og Egypten. Endvidere blev der i 2008 gennemført et evalueringsstudie af 
Programmet for Offentlig Private Partnerskaber, som var forgængeren til IPD Program
met. 

Andre oplysninger 
Ordningen indgår på ulandsrammen. Yderligere oplysninger kan ses på:  

www.dbpartnerships.um.dk

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Erhvervsrettet udviklingsbistand 
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§ 06.32.05.18. Danida Business Finance  
Udenrigsministeriet varetager den danske udviklingsbistand, som Danida Business (DB) 
Finance er en del af.  
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Det overordnede formål med Danida Business (DB) Finance er at reducere fattigdom 
ved at skabe rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udvik
lingslande. Det umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige, 
infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DB 
Finance kan anvendes i forbindelse med projekter, der medvirker til grøn og bæredygtig 
omstilling i modtagerlandet. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogram
indsatser og andre udviklingsprioriteter samt eksportfremmeindsatser. Med henblik på at 
lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder kan ordningen lige
ledes støtte små industriprojekter i samarbejde med IFU. Ordningen har en bunden og 
en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, 
mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Der er i ord
ningen mulighed for at støtte udvikling af projekter indenfor prioritetsområderne.   

DB Finance erstattede i medio 2011 den tidligere Ordning for Blandede Kreditter. Formå
let med DB Finance er at sikre finansiering af større primært offentlige, infrastruktur
projekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår, for derigennem at skabe bedre 
rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partner
lande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi 
prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre 
udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering af små og mellem
store virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter. 
Ordningen har et bundet og et ubundet vindue. Under den bundne ordning, hvor alene 
danske leverancer kan finansieres, er det et krav, at modtagerlandet har et BNI per ca
pita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage 
bundne blandede kreditter. Grænsen er p.t. USD 3.180 (2011/2012). Den ubundne ord
ning kan udelukkende finde anvendelse i partnerlandene. 

Modtagere og ordningens form 
Støttemodtagerne er primært offentlige institutioner i udviklingslandet. De er modtagerne 
af finansieringen. Lån, der bliver brugt til køb af udstyrsleverancer, bliver garanteret af en 
bank eller modtagerlandets finansministerium, og låneaftalen indgås og administreres af 
en dansk bank. Lånet har en 10 års løbetid, hvor renter, eksportkreditpræmie og andre 
finansielle omkostninger finansieres med bistandsmidler. Ydermere støttes kapacitets
opbygning af den lokale bygherre.  Støtten ydes i henhold til OECD’s regler for officielt 
støttede eksportkreditter, hvor minimums subsidiekravene for LIC og LDC lande er hhv. 
35 pct. og 50 pct. Såfremt renteudgifter og garantipræmie alene ikke udgør det påkræ
vede subsidieniveau, ydes i tillæg et kontant gaveelement, der reducerer hovedstolen på 
lånet.  

Udover til finansiering af lån anvendes bevillingerne til hensættelse af risikopræmier, 
teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finan
ce afholdes på udbetalingstidspunktet. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Danida Business Finance har til formål at bekæmpe fattigdom i udviklingslande gennem 
finansiering af projekter til forbedring af levevilkårene for befolkningen. Projekter under 
den bundne ordning bliver udbudt til danske virksomheder og under den ubundne ord
ning bliver projekterne udbudt til virksomheder i OECD lande. Endvidere varetages lå
nene af danske banker.  
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Evaluering af ordningen 
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Der er gennemført evalueringer af ordningen i 1997, 1998, 2001 samt en meta-evalue
ring af erhvervsbistanden i 2004. Der er desuden foretaget interne reviews løbende i 
henholdsvis Vietnam, Sri Lanka og Kina samt for faciliteten for små industriprojekter. 
Endvidere blev der foretaget en evaluering af regler og retningslinjer for ordningen i 2007. 

Andre oplysninger 
Ordningen indgår på ulandsrammen. Yderligere oplysninger kan ses på: 

http://um.dk/en/danida-en/activities/business/finance/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Erhvervsrettet udviklingsbistand 

§ 06.41.02.10. Eksportstipendiater 
Eksportstipendiatbevillingen finansierer Danmarks ca. 20 handelskontorer, der er place
ret på verdens væsentligste eksportmarkeder, herunder fx Dubai, Istanbul, Skt. Peters
borg, Sydney og Bangalore. Handelskontorerne er hovedsagligt drevet af udsendte 
eksportfremmemedarbejdere, der primært er rekrutteret fra danske eksportvirksomheder. 
Herudover er der bl.a. beskæftiget et antal lokale eksportrådgivere på kontorerne. Ek
sportstipendiatbevillingen finansierer også analyser og aktiviteter vedrørende internatio
nalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer vedr. eksporten, herun
der planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Der tilbydes endvi
dere virksomhederne Inkubator faciliteter på en del af handelskontorerne. 

Modtagere og ordningens form 
Eksportrådet udfører samlet årligt ca. 4.000 individuelle betalingsopgaver for danske 
eksportvirksomheder m.v. og leverer en række generelle public service gratisydelser til 
virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner. I alt 
betjener Eksportrådet årligt ca. 6.000 virksomheder. Jf. Bekendtgørelse om betaling for 
tjenestehandlinger i udenrigstjenesten var brugerbetalingen for individuelt løste eksport
fremmeopgaver i 2013 på 925 kr. og er i 2014 på 935 kr. Timeprisen er baseret på de 
globale gennemsnitsomkostninger. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internatio
nalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, 
afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing, mv. En mindre del af bevillingen har et 
støtteelement, som består i, at virksomheder konkret kan få gratis ydelser ved en gene
rel rådgivning på op til 1 time, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. 

Evaluering af ordningen 
Der er senest udarbejdet en evaluering af ordningen i 1999. Der udarbejdes løbende 
værdi- og tilfredshedsmålinger for de betalingsbelagte ydelser samt jævnligt effekt
målinger af eksportfremmeindsatsen. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.eksportraadet.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 
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§ 06.41.02.20. Innovationscentre 
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Bevillingen går til drift af tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innova
tionsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley 
(etableret i juni 2006), Shanghai (etableret i september 2007) og München (etableret i 
juni 2008). I 2013 etableredes yderligere tre centre i Brasilien, Indien og Sydkorea. Inno
vationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser, og udgifter til de i alt 6 centre dækkes fra og med 2013 af 
Uddannelses- og Forskningsministeriets bevillinger.  Innovationscentrene har til formål at 
styrke dansk forskning og innovation samt markedsføre Danmark som et førende viden
samfund. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med adgang til udenlandsk viden, 
teknologi, netværk og markeder. Endvidere blev der i samarbejde med Erhvervs- og 
Vækstministeriet i 2011 oprettet et innovationscenter i Hongkong finansieret af HOGM-
midler for 2011 og 2012. Med udløb i 2013 af den midlertidige finansiering nedlagdes 
centret. 

Modtagere og ordningens form 
Bevillingen under Uddannelses- og Forskningsministeriet går til etablering og drift af de 6 
innovationscentre. Indtjening fra centrenes betalingsbelagte ydelser bidrager også til 
dækning af centrenes driftsudgifter. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og 
erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydel
ser. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et fø
rende vidensamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i 
Danmark. Innovationscentrene udfører betalingsbelagte opgaver for danske virksomhe
der, organisationer o. lign. Opgaverne omfatter udvikling af forretningsmodeller, tek
nologi scouting, matchmaking, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv.  

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at danske virksomheder opnår en økono
misk fordel i form af innovationscentrenes rådgivning og produkter, der ikke betales fuldt 
ud for på markedsvilkår.  

Evaluering af ordningen 
Der er gennemført en ekstern evaluering af innovationscentrene i både 2008 og 2010.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, in
novative vækstvirksomheder og iværksættere 
Bevillingen finansierer Eksportrådets særlige indsats målrettet iværksættere samt små- 
og mellemstore virksomheder og skal skabe grundlag for at realisere disse virksomhe
ders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og inter
nationalisering. Indsatsen til internationalisering har særligt fokus på at skabe mereks
port for virksomheder med stort vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og spar
ring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi, 
samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, 
etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv. 

Modtagere og ordningens form 
Programmerne under denne bevilling omfatter Eksportsparring, Eksportstart, Vitus, Re
gional Key Account, Strategiske virksomhedsalliancer, Innovation Growth, Entrepreneur
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ship and Innovation camps og Innovationspakker. Støtten gives indirekte til virksomhe
derne i form af rådgivning og konkret bistand ude på markederne til reduceret pris. Støt
teberettigede virksomheder skal have en omsætning på mindre end 150 mio. kr. og 
færre end 100 ansatte. I forhold til EU’s SMV-definition på 250 ansatte og 50 mio. EUR i 
omsætning er der således fra dansk side fokus på de mindre virksomheder. Samlet set 
hjælper programmerne hvert år mellem 600 og 800 SMV-virksomheder og iværksættere 
til øget internationalisering og mereksport. Støtten under programmet er underlagt EU’s 
statsstøtteregler. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningens formål er at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomhe
der, innovative vækstvirksomheder og vækstiværksættere.  

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at private virksomheder får adgang til 
rådgivning og andre ydelser, som de ikke selv fuldt ud skal finansiere. 

Evaluering af ordningen 
Der foretages løbende effekt, tilfredsheds- og værdimålinger af de enkelte programmer. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.um.dk/da/eksportraadet

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 06.41.03.20. Eksportfremme 
Bevillingen går til fælles eksportfremstød, der omfatter en række initiativer til at fremme 
dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering. Fremstødene gennemføres i 
offentlige-private partnerskaber, og de skal omfatte en fælles indsats på markeder af 
særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet 
mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked. Ordningen 
består af to moduler for hhv. gennemførelse af eksportfremstød og delegationsbesøg til 
Danmark.  

Der gennemføres gennemsnitligt ca. 100 fremstød årligt med deltagelse af ca. 1200 
virksomheder, heraf ca. 60 pct. SMV’er. Nogle af de fælles eksportfremstød gennem
føres som officielle erhvervsfremstød, hvor et medlem af kongefamilien eller regeringen 
står i spidsen for fremstødet.  

Modtagere og ordningens form 
Støtten ydes til medfinansiering af fælles eksportfremstød for grupper af mindst fem 
virksomheder. Afhængig af fremstødets karakter er medfinansieringen underlagt et loft. 
Medfinansieringen er på op til 50 pct. af fællesudgifterne til messestand, fælles markeds
føring o. lign. og betyder, at virksomheder kan deltage i et fælles eksportfremstød til en 
lavere deltagerpris. 

For at fremme deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMVer) er medfinansie
ringen betinget af, at mindst 25 pct. af virksomhederne i et fremstød er SMVer. Udbeta
lingen under de enkelte programmer er underlagt EU’s statsstøtteregler. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med fælles eksportfremstød er at skabe kontakter til forretnings- og samar
bejdspartnere på eksportmarkederne og give de deltagende virksomheder større viden 
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om markeds- og forretningsvilkår. Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at priva
te virksomheder får adgang til de fælles eksportfremstød, som de ikke selv fuldt ud skal 
finansiere. 

Evaluering af ordningen  
Der er udført effektmålinger i 2008, 2010 og 2012 af ordningen gennem en ekstern og 
uafhængig virksomhed (DAMVAD). Desuden måles løbende tilfredsheden blandt de 
virksomheder, som deltager i fælles eksportfremstød. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.um.dk/da/eksportraadet

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

FINANSMINISTERIET 
§ 07.12.05.60. NemHandel 
Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det 
muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og 
offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomheder
nes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en 
fakturablanket. 

Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2013, og 4,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 4,0 mio. i 
2016 til NemHandel. Administrativt er NemHandel i 2014 overført til Digitaliserings
styrelsen, Almindelige virksomhed (§ 07.12.01.10). Det er herefter ikke muligt på finans
loven at udskille bevillingen til NemHandel. 

Modtagere og ordningens form 
Bevillingen anvendes af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet til udvikling og 
drift af NemHandel infrastrukturen. Ordningen gør det muligt for virksomheder at sende 
elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomi
systemer gratis – enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anven
delse af gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Brugen af NemHandel er med til at sænke virksomhedernes administrative omkostninger. 
Ordningen gør det nemt for selv helt små virksomheder at sende dokumenter til det of
fentlige. Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at virksomheder gratis får adgang 
til en it-infrastruktur, som de ellers selv skulle have finansieret udviklingen af eller købt 
på markedsvilkår. 

Evaluering af ordningen 
De danske erfaringer med NemHandel spiller en væsentlig rolle i EU-projektet PEPPOL, 
som har etableret en lignende fælles infrastruktur til e-handel på tværs af EU-landene, jf. 
It- og telepolitisk redegørelse 2010.  

Andre oplysninger  
En nærmere beskrivelse af NemHandel, og de fordele virksomhederne kan opnå, findes 
på: www.nemhandel.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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ERHVERVS- og VÆKSTMINISTERIET 
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§ 08.31.78.30 Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervs
områder med international konkurrencekraft 
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 
om en vækstplan af april 2013 blev afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en 
styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Re
geringen udmønter efter aftale med aftaleparterne midlerne som opfølgning på an
befalinger fra de otte vækstteams, som regeringen har nedsat for de større erhvervs
områder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Reserven kan 
udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Reserven har til formål at bidrage til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder 
med international konkurrencekraft ved at understøtte konkrete initiativer med udgangs
punkt i anbefalinger fra de otte vækstteams.  

Modtagere og ordningens form 
Reserven udmøntes under de ministerier eller institutioner, som er udførende på de 
konkrete initiativer, som det er aftalt med aftaleparterne, at reserven skal finansiere som 
opfølgning på vækstteams anbefalinger.  Reserven er en toårig reserver og har derfor 
fortrinsvis fokus på initiativer med midlertidige finansieringsbehov, fx initiativer som kan 
videreføres efter opstart baseret på finansiering fra virksomheder, fonde, ministerier, de 
regionale vækstfora o.l.  

Evaluering af ordningen  
Det er aftalt, at aftaleparterne løbende gør status på initiativer, der er igangsat med mid
ler fra puljen. 

Andre oplysninger 
Reserven er udmøntet gennem Aftale mellem regeringen og Venstre, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance om: Foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på 
arbejdet i vækstteams (23. september 2013): 
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-pressemeddelelser/ 
23-09-13-41-5-mio-kr-til-at-foere-vaekstplaner-ud-i-livet-aftale/aftale-230913.ashx

Hovedkategori: Erhvervsordning  

Område: Andre støtteordninger 

§ 08.32.04.10 Markedsmodningsfonden 
Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, her
under særligt i små og mellemstore virksomheder. Markedsmodningsfonden skal sikre, 
at flere innovative produkter og serviceydelser kommer fra en udviklings- og demonstra
tionsfase ud på markedet til gavn for vækst og jobskabelse i Danmark. Fonden vil gøre 
dette ved at fokusere på markedsbarrierer fra såvel udbuds- som efterspørgselssiden.  

Etablering af Markedsmodningsfonden blev besluttet med aftalen mellem regeringen, 
Venstre og Konservative om ”Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og 
vækstskabende initiativer samt digitalisering” (oktober 2012). På FL14 er der afsat 135 
mio. kr. årligt til fonden i perioden fra 2013-2015. 
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Markedsmodningsfonden er en omlægning og fokusering af Fonden til grøn omstilling og 
erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Fornyelsesfonden støttede i perioden 
2010-2012 innovation og markedsmodning på det grønne område og velfærdsområdet 
samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte geografiske områder. Omlægningen sker 
bl.a. som led i en effektivisering af det danske innovationssystem i forlængelse af rege
ringens innovationsstrategi: Danmark løsningernes land (december 2012). 

Modtagere og ordningens form 
Markedsmodningsfonden kan støtte tre forskellige former for markedsmodning:  

1) Markedsmodning af virksomheders innovative kommercielle produkter og ser
viceydelser, der har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende løsninger på 
det globale marked.  

2) Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. 
Gennem anvendelse af innovative udbuds- og samarbejdsformer kan offentlige 
institutioner skabe rum til innovation og vækst i private virksomheder.  

3) Fondens midler kan også anvendes til markedsmodning gennem etablering el
ler deltagelse i partnerskaber, foreninger mv., der fremmer fondens formål.  

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige som private aktører. Støtten gives som 
tilskud eller garanti. Tildeling af tilskud og garanti kræver medfinansiering.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, her
under særligt i små og mellemstore virksomheder. 

Evaluering af ordningen 
Markedsmodningsfonden stiller – ligesom det var tilfældet under Fornyelsesfonden - krav 
til, at alle projekter, der modtager støtte, skal opstille effektmål opgjort på vækst, beskæf
tigelse og eksport inden for projektperioden og i et femårigt perspektiv. Projekterne i 
Markedsmodningsfonden varer typisk 2-3 år, og det er forventningen, at effekterne først 
slår igennem i slutningen eller efter afslutningen af projekterne.  

Deloitte gennemførte i foråret 2012 en midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden. Midtvejs
evalueringen konkluderer, at Fornyelsesfondens indsats tegner til at blive en god sam
fundsmæssig investering. Således vurderer Deloitte, at en 5-10-dobling af de investe
rede midler er et realistisk samfundsmæssigt afkast over en femårig periode. Markeds
modningsfonden vil bygge videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens hidtidige 
markedsmodningsindsats og videreføre de igangværende aktiviteter. Markedsmod
ningsfonden vil gennemføre en midtvejsevaluering – formentlig i 2014. 

Andre oplysninger 
Fonden er bundet af UMTS-aftalen (2013-2015) mellem regeringen, Venstre og Det 
Konservative Folkeparti  

Tilskudsordningen er ikke notificeret ved Europa-kommissionen. Der foretages en stats
støttevurdering af de enkelte projekter. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.markedsmodningsfonden.dk 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 
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§ 08.32.08.20 Iværksætteri- og innovationsinitiativer 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Ordningens formål er at støtte initiativer, der kan fremme erhvervsudviklingen samt at 
gennemføre udredningsprojekter og analyser vedrørende erhvervslivets vækstvilkår, og 
evalueringer af den konkrete indsats på området for iværksætteri og innovation. Kontoen 
omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt 
tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen. Eksempler er støtte til analyse 
af holdninger til iværksættere og udarbejdelse af en ”Innovation Monitor” i Østersø
regionen. Lovgrundlaget for ordningens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervs
fremme. 

Ordningen har til og med 2011 været opført på to ordninger, § 08.33.01.20 Generelle ak
tiviteter for iværksættere og mindre virksomheder samt § 08.33.01.54 Erhvervsudvikling 
og innovation mv., som nu er slået sammen. 

Modtagere og ordningens form 
Målgruppen for tilskud er organisationer, foreninger, institutioner og lignende. Der ydes 
ikke tilskud til private virksomheder eller personer. Støtten gives som projekttilskud. Ord
ningen anvendes også til køb af ydelser, fx. undersøgelser, der udføres af private leve
randører, fx. konsulentfirmaer. De gennemførte projekter skal være til rådighed for alle 
interesserede. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningen er at skabe gode rammevilkår for nye og mindre virksomheder. 
Erhvervsfremme- og støtteelementet er indirekte gennem forbedringer af ramme
vilkårene, og der sker således ikke en støtte af specifikke virksomheder.  

Evaluering af ordningen  
Der er ikke gennemført en samlet effektmåling eller evaluering for initiativerne støttet 
under ordningen, da der er tale om mindre og mangeartede initiativer, men effekten af 
den samlede indsats bliver løbende monitoreret fx via Markedsmodningsfondens gene
relle evalueringer.  

Andre oplysninger 
Ordningen indgår på forskningsrammen.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.32.08.35 Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere 
Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet er at se næremere på mulighederne for at fremme iværksættere, der har et 
grønt og socialt sigte, som tilbyder alternative bidrag til at løse sociale og samfunds
mæssige udfordringer, skabe bæredygtig vækst og etablere nye virksomheder med 
forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Målet er at afdække, fx via konkrete 
cases, hvad der skal til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx 
socialøkonomiske virksomheder og det offentlige, herunder opgøre det samfunds
mæssige besparelsespotentiale i konkrete samarbejder. I analysen inddrages offentlige 
myndigheder, socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fag
forbund.” 
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Modtagere og ordningens form 
Der er iværksat tre initiativer: 

-

-
-
-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

Der er i december 2013 indgået kontrakt med KORA om en analyse, der igennem en 
række case-beskrivelser, vil synliggøre den samfundsøkonomiske værdi forbundet med 
at hjælpe personer fra grupper med svag tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse. 
Konkret vil der som grundlag for den enkelte case-beskrivelse blive foretages en ud
regning af de gennemsnitlige samfundsøkonomiske indtægter og udgifter forbundet med, 
at en person kommer helt eller delvist i beskæftigelse frem for at modtage kontanthjælp, 
førtidspension eller lign. Der vil blive skelnet mellem indtægter og udgifter på statsligt og 
kommunalt niveau. Rapporten forventes afleveret i marts 2014. 

Dernæst gennemføres i løbet af 2014 et forsøg med at udvikle et koncept og bl.a. af
holde en workshop i hver af de fem regioner, hvor grønne og socialøkonomiske iværk
sættere vil stifte bekendtskab med kommunale politikker på området, ligesom de kom
munale forvaltninger vil få indblik i potentialet i at samarbejde med alternative iværk
sættere. Projektet ledes af Væksthus Hovedstadsregionen og løber til 31.12.2014. 

Som det tredje initiativ er Fonden for Entreprenørskab anmodet om at kortlægge eksiste
rende initiativer inden for grønt og socialøkonomisk iværksætteri på de videregående 
uddannelser samt teste udvalgte initiativer i et pilotprojekt og måle effekten heraf. Projek
tet gennemføres i perioden 1. marts 2014 til 30. juni 2015. 

Evaluering af ordningen  
Projekterne evalueres enkeltvis. 

Hovedkategori: Erhvervsordning  

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.32.08.40 Industrial Energy-Partnerskab 
Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Industrial Energy-Partnerskabets formål er i perioden 2. kvt. 2014 til 4. kvt. 2016 at un
dersøge muligheder og begrænsninger for, hvordan elforbruget hos de større el-forbru
gende virksomheder i Danmark kan flyttes over tid, og hvordan det kan gøres nemt for 
virksomhederne at deltage på elmarkedet.  

Partnerskabets formål udøves gennem iværksættelse af virksomhedsforsøg med simule
ring af øgede udsving i elprisen via finansielle kontrakter med forsøgsdeltagerne. Part
nerskabets resultater udbredes herefter til det generelle erhvervsliv med henblik på at 
sikre og styrke den danske konkurrenceevne.  

Det er regeringens mål, at indsatsen skal klarlægge, om industri- og produktionsvirksom
heder i højere grad end i dag kan udnytte udsving i elprisen til gavn for konkurrence
evnen og indpasningen af grøn elektricitet, hvis elprisen kommer til at svinge mere end i 
dag som følge af udbygningen af fluktuerende, vedvarende energikilder. 
Partnerskabet etableres i samarbejde med den nationale cleantech-klynge Lean Energy 
Cluster i henhold til det af Finansudvalget den 12. december 2013 tiltrådte aktstykke nr. 
32.  

Modtagere og ordningens form 
Støttemodtagere er de virksomheder, der med udgangspunkt i en finansiel kontrakt med 
Industrial Energy-Partnerskabet deltager i elprisforsøgene. Støtten gives som tilskud til 
de deltagende forsøgsvirksomheder, når der forbruges strøm og prisen er lav. Tilskuddet 
til virksomheder gives primært under reglerne for de minimis. 
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Evaluering af ordningen  
De indledende virksomhedsforsøg planlægges igangsat ultimo 2. kvartal 2014, hvorfor 
det er for tidligt at evaluere arbejdet. 

Andre oplysninger 

-

-

-

-

-
-

Initiativet er finansieret ved omprioritering af opsparing i Erhvervs- og Vækstministeriet 
fra den tidligere Fornyelsesfond, som nu er omdannet til Markedsmodningsfonden. Fi
nansieringen udgør i alt 8,0 mio. kr.  
Partnerskabet oprettes som en forening, hvor den stiftende generalforsamling er planlagt 
til 31. marts 2014.  

Hovedkategori: Erhvervsordning  

Område: Grøn omstilling 

§ 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og 
vækst mv.  
Ordningen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af 
globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. 
Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem Vækst
huse - et i hver region.  

Væksthusene tilbyder målrettet vejledning til nye og mindre virksomheder med vækst
ambitioner, fx ambitioner om at opdyrke nye markeder, udvikle nye innovative produkter 
eller ansætte flere medarbejdere. Fra 2013 har der ikke været afsat midler under den 
generelle konto til Væksthusene. 

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-mid
lerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 
mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af Early Warning ordningen.  

Modtagere og ordningens form 
Støtten gives som projekttilskud og udmøntes via Væksthusene. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Støtteelementet består i gratis rådgivning af virksomheder. 

Evaluering af ordningen  
Early Warning programmet er evalueret ved ekstern evaluator.  

Andre oplysninger 
Ordningen er en del af aftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialde
mokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre om fordelingen af globalise
ringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.  

Yderligere oplysninger kan ses på: 

www.startvaekst.dk.
www.vækstguiden.dk
www.dkpto.dk/information/ip-intropakken.aspx

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 
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§ 08.32.09.40 Grønt iværksætterhus  
Grønt iværksætterhus skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, 
der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. 

Modtagere og ordningens form 

-

-

-

-
-

-

-

Midlerne til Grønt Iværksætterhus er udmøntet af Erhvervsstyrelsen via EU-udbud til et 
konsortium bestående af Scion DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Væksthus Hoved
staden, Væksthus Sjælland og Accelerace. Grønt Iværksætterhus ligger på DTU Risø 
Campus og åbnede 1. september 2013.  Bevillingen på 15 mio. kr. vil dække husets 
etablering og drift frem til ultimo 2014. Iværksætterhuset tilbyder: 

1) Inkubator med plads til 40 iværksættere og virksomheder 

2) Adgang til DTU Risø og DTU’s faciliteter til test- og demonstration samt FabLab 
(prototypeværksted) 

3) Acceleratorforløb, rådgivning, kompetenceudvikling, metoder og værktøjer for i 
alt 100 iværksættere 

4) Et landsdækkende mentornetværk og samarbejde med etablerede virksomhe
der inden for grønne løsninger 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Grønt iværksætterhus skal understøtte et grønt iværksættermiljø for iværksættere med 
særligt fokus på udvikling af grønne løsninger og vugge-til-vugge tankegangen. 

Evaluering af ordningen  
Effekterne af iværksætterhuset måles løbende på virksomhedsniveau i forhold til antal 
virksomhedsetableringer, øget omsætning og jobs.  

Andre oplysninger 
Grønt iværksætterhus er en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om ’Ud
møntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013’ (11. 
december 2012). Der er afsat 15 mio. kr. til iværksætterhuset i 2013. Bevillingen vil dæk
ke husets etablering og drift frem til ultimo 2014. I forbindelse med ’Aftalerne om finans
loven for 2013’ (27. juni 2013) er der endvidere afsat 5 mio. kr. til huset i hvert af årene 
2015 og 2016. Grønt Iværksætterhus administreres med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 
1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme.  

Yderligere oplysninger kan ses på: www.groenomstilling.dk og www.dgih.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 08.32.10.10 Tilskud til Dansk Design Center 
Tilskuddet til Dansk Design Center understøtter Dansk Design Center som et fagligt 
videncenter for design. Dansk Design Center skal bidrage til, at Danmark bliver en af 
verdens førende designnationer, og at danske virksomheder bliver blandt verdens bed
ste til at anvende design i forbindelse med udvikling af produkter og serviceydelser. 

Modtagere og ordningens form 
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Vækstmi
nisteriet og Dansk Design Center.  
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Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
-

-
-

-

-

-

-
-

-

Midlerne går primært til Dansk Design Center, og ordningen støtter indirekte design
erhvervet gennem udbredelse af kendskabet til anvendelse af design i erhvervslivet. Det 
brede erhvervsliv støttes indirekte gennem en potentiel forbedring af deres produkter ved 
øget brug af design.    

Evaluering af ordningen 
Der følges hvert år op på, om Dansk Design Center opfylder målene i deres resultatkon
trakt. Som noget nyt, er der er som en del af resultatkontrakten udarbejdet en effekt
kæde for Dansk Design Centers hovedaktiviteter, så der løbende kan følges op på, om 
de planlagte aktiviteter bidrager til indfrielsen af de overordnede målsætninger på kort og 
lang sigt. 

Den seneste evaluering af Dansk Design Center blev gennemført i 2008.  

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ddc.dk eller på www.designsociety.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.32.10.15 Designprisen INDEX: Award 
INDEX: kom på Finansloven 2013 som følge af aftalen om udmøntning af UMTS-mid
lerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. 

Formålet med initiativet er at sikre en videreførelse af INDEX: Award og dermed øge 
interessen for Design to Improve Life og udviklingen af bæredygtige løsninger. I 2013-
2015 er der særligt fokus på aktiviteternes kobling til erhvervslivet og de øvrige indsatser 
for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bære
dygtige løsninger. 

Modtagere og ordningens form 
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en resultatkontrakt mellem Erhvervsstyrelsen og 
INDEX: Design to Improve Life A/S.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Midlerne går primært til INDEX: og ordningen støtter kun indirekte designerhvervet gen
nem udbredelse af kendskabet til og mulighederne i brugen af design i erhvervslivet. Det 
brede erhvervsliv støttes indirekte gennem en potentiel forbedring af deres produkter ved 
øget brug af design. 

Evaluering af ordningen 
Der følges hvert år op på, om INDEX: opfylder målene i deres resultatkontrakt. Som 
noget nyt, er der er som en del af resultatkontrakten udarbejdet en effektkæde for 
INDEX:-hovedaktiviteter, så der løbende kan følges op på, om de planlagte aktiviteter 
bidrager til indfrielsen af de overordnede målsætninger på kort og lang sigt.  

Den seneste evaluering af INDEX: blev foretaget tilbage i 2008. 

Andre oplysninger 
Tilskuddet er en del af aftalen mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmønt
ning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalise
ring. Med aftalen blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til videre
førelse af INDEX: Hertil kommer 13 mio. kr. som følge af omprioriteringer på Erhvervs- 
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og Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18 mio. kr. fra 
2013-2015.  

Yderligere oplysninger kan ses på: www.designtoimprovelife.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.  

§ 08.32.10.30 Tilskud til Dansk Arkitektur Center 

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

Ordningen er målrettet til at yde tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center (DAC). 
DAC’s aktiviteter er bl.a. formidling og best practices inden for arkitektbranchen, net
værksdannelse mv. DACs hovedsigte er således at være et formidlings- og udviklings
center for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro 
mellem arkitekturen og byggeriet samt øge interesse og forståelse for kvaliteten i de 
fysiske omgivelser. DACs formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceakti
viteter, studieture, seminarer, skoletjeneste mv. Tilskuddet ydes inden for rammerne af 
den partnerskabsaftale, som Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Energi
styrelsen og RealDania – herefter benævnt partnerskabet – har indgået med DAC. I 
tilknytning til partnerskabsaftalen har partnerskabet indgået en rammeaftale med DAC 
for DACs overordnede indsats frem til 2015. Der udarbejdes endvidere en årlig resultat
aftale med partnerskabet. Heri præciseres DACs netværks- og formidlingsopgaver med 
henblik på at fremme en generel værdiskabelse inden for byggeriet – for både erhverv, 
kunder og slutbrugere. RealDania bidrager inden for partnerskabsaftalen til driftsfinansie
ring af DAC. De omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af DACs faglige projek
ter, finansieres ikke gennem driftstilskuddet. Projekterne finansieres gennem projektrela
terede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med 
offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder. For hvert af projekterne indgås 
en separat aftale mellem DAC og den finansierende part. 

Modtagere og ordningens form 
Tilskudsmodtager er DAC, og støtten gives som driftstilskud. DAC er en erhvervsdri
vende fond, der via partnerskabet mellem Kulturministeriet, Klima, Energi og Bygnings
ministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og RealDania modtager drifts
tilskud bl.a. til netværks- og formidlingsaktiviteter. Tilskuddet udmøntes på baggrund af 
årlige handlingsplaner mellem DAC, Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen 
og RealDania. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Tilskuddet indeholder direkte driftsstøtte til DAC. Der ydes ikke direkte støtte til rådgivere 
og arkitektvirksomheder. Støtteelementet er indirekte og sker gennem fremme af brugen 
af arkitektur i byggeriet. Dermed understøttes produktudviklingen og konkurrenceevnen i 
byggeriet. De erhverv, der indirekte støttes, er således byggeriet og arkitektbranchen.  

Evaluering af ordningen  
Erhvervsstyrelsen følger årligt op på DAC’s målopfyldelse i forhold til de effekt- og resul
tatmål, der er beskrevet i rammeaftalen og i handlingsplanerne. 

Andre oplysninger 
Driftstilskuddet er bundet af partnerskabsaftalen, samt den treårige rammeaftale og de 
tilhørende etårige handlingsplaner, jf. ovenstående. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.dac.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.32.11.20 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi 
-

-

-

-

-

-

-
-

-

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, der blev etableret af Kulturministeriet og Er
hvervs- og Vækstministeriet i 2008, har til formål, at styrke vilkårene for vækst gennem 
bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv og øget brug af oplevelsesbaseret forret
ningsudvikling. Ordningen er beskrevet under Kulturministeriet, § 21.11.45.20. Center for 
Kultur- og Oplevelsesøkonomi 

§ 08.32.15.10 Grøn Omstillingsfond 
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens res
sourceknappe økonomi. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og 
markedsføring af grønne produkter, løsninger og serviceydelser og afgrænser sig herved 
fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning og udvikling, test og demon
stration. 

Grøn Omstillingsfond blev etableret med aftalen mellem regeringen og Enhedslisten 
om ”Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 
2013”, hvor der blev afsat 40 mio. kr. til fonden i 2013. Med ”Aftale mellem regeringen og 
Enhedslisten om: ’Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Er
hvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) blev der afsat yderligere 13 mio. kr. 
i 2013 og i alt 101 mio. kr. i 2014-2016. 

Modtagere og ordningens form 
Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem ansøgningsrunder, pilot
projekter og partnerskaber.  

Ansøgningsrunder 
I forbindelse med ansøgningsrunder kan virksomheder og andre søge om tilskud inden 
for seks indsatsområder:  

1) Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter  

2) Udvikling af nye forretningsmodeller 

3) Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign 

4) Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen 

5) Mindre spild af fødevarer 

6) Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse 

Markedsmodning af klimatilpasningsløsninger var et indsatsområde under Grøn Omstil
lingsfonds første ansøgningsrunde i 2013. Med aftalen mellem regeringen og Enhedsli
sten af d. 27. juni 2013 erstattede bæredygtige biobaserede produkter indsatsområdet 
for klimatilpasningsløsninger.  

Tildeling af tilskud til projekter gennem ansøgningsrunder sker ud fra fem kriterier: Ny
hedsværdi, Udviklings- og beskæftigelseseffekter, Miljøeffekt, Kompetencer og relevant 
samarbejdskreds samt Tilskyndelseseffekt. 

Støtten gives som tilskud, og privat medfinansiering er et krav. 
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Til Grøn Omstillingsfond er der nedsat et rådgivende udvalg, som er udpeget af er
hvervs- og vækstministeren. Udvalgets medlemmer, der har indsigt i ressourceeffektivitet, 
grøn omstilling og forretningsudvikling, har til opgave at bistå ved behandling af ansøg
ninger om tilskud til gennemførelse af projekter i forbindelse med Grøn Omstillingsfonds 
ansøgningsrunder. 

Program for Grøn Industrisymbiose 
Grøn Omstillingsfond forestår endvidere fra 2014-2016 den videre indsats med at sikre 
mindre spild gennem grønne industrisymbioser, der blev etableret med den første grøn
ne aftale mellem regeringen og Enhedslisten af 11. december 2012. Programmet for 
Grøn Industrisymbiose gennemføres med de regionale vækstfora. Programmet består af 
en task force af tekniske eksperter, der skal gennemgå virksomheders ressource
strømme og identificere potentielle industrisymbiosepartnerskaber til bedre udnyttelse af 
overskydende ressourcer i form af energi, vand eller materialer, samt en tilskudsordning 
til yderligere teknisk, juridisk eller finansiel rådgivning til potentielle symbiose
partnerskaber. Programmet videreføres på baggrund af erfaringerne fra et pilotprogram, 
der blev igangsat i 2013.  

Tildeling af tilskud til symbiosepartnerskaber sker ud fra fire kriterier: Effekt på konkur
renceevne, Miljøeffekt, Tilskyndelseseffekt samt Relevant samarbejdskreds. 

Støtten gives som tilskud, og privat medfinansiering er et krav. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressour
ceknappe økonomi. På flere områder har danske virksomheder stærke kompetencer, og 
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til, at disse kompetencer anvendes til at fremme en 
øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne 
arbejdspladser i Danmark. 

Evaluering af ordningerne 
Alle projekter, der modtager støtte under Grøn Omstillingsfonds ansøgningsrunder, skal 
opstille mål for beskæftigelses- og udviklingseffekt samt miljøeffekt ved afslutningen af 
projektperioden, der er maksimalt to år, samt fem år efter projektstart.  

Alle projekter, der modtager støtte under program for Grøn Industrisymbiose, skal op
stille mål for forventet effekt på konkurrenceevne og miljøeffekt ved projektets afslutning 
samt forventet effekt på konkurrenceevne tre år efter realiseringen af symbiose
samarbejdet. 

Andre oplysninger 
Tilskudsordningerne er ikke notificeret ved Europa-Kommissionen. Der foretages en 
statsstøttevurdering af de enkelte projekter. 

BEK nr. 88 af 23/01/2014 (”Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond”) 
fastsætter de nærmere rammer for fondens tildeling af støtte i form af tilskud, dels gen
nem ansøgningsrunder, dels gennem program for grøn industrisymbiose. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.groenomstilling.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 
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§ 08.32.15.30 Økologiske iværksættere 
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Kontoen er oprettet på ændringsforslagene som følge af Aftale om udmøntning af grøn
ne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område 
mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013. Der er afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2014-
2016 med henblik på at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning under Økologisk 
Landsforening. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til administration på § 08.21.20. Erhvervs
styrelsen. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på bud
getteringsrammen. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med Økologisk Fødevarerådgivning er – gennem vejledning og rådgivning - at 
understøtte økologiske iværksættere og virksomheder med henblik på, at de økologiske 
fødevarevirksomheder kan indfri deres potentiale og bidrage til at skabe fornyelse og 
vækst i fødevaresektoren. 

Modtagere og ordningens form 
Økologiske iværksættere og virksomheder tilbydes vejledning samt tilskud til rådgivning. 

Evaluering af ordningen 
Der opstilles årlige aktivitets- og effektmål for Økologisk Fødevarerådgivning, som ved 
udgangen af de respektive bevillingsår evalueres af Erhvervsstyrelsen. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.33.15.20 Vækstlån (Syndikeringslån) 
Modtagere og ordningens form 
Syndikeringslån er lån til videnintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som be
finder sig i de tidlige udviklingsstadier. Lånet kan være på op til 7,45 mio. kr. og ydes i 
forbindelse med, at virksomhederne får tilført risikovillig kapital fra en eller flere venture
investorer. Lånet kan opdeles i maksimalt 2 trancher. Første tranche skal være på mini
mum 1 mio. kr. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med Syndikeringslån er at forbedre adgangen til kapital for vækstvirksomheder 
i de tidlige stadier og dermed styrke interessen for at starte nye vækstvirksomheder. 
Samtidig skal Syndikeringslån gøre det mere attraktivt for ventureinvestorerne at in
vestere i meget tidlig virksomhedsudvikling. Syndikeringslån giver investorerne mulighed 
for at sprede deres investeringer på flere virksomheder ved at investere mindre beløb og 
supplere med lån fra staten. Dermed skaber Syndikeringslån et bedre forhold mellem 
risiko og afkast for ventureinvestorerne. 

Vækstfonden yder Syndikeringslån direkte til virksomhederne, men det sker i partner
skab med virksomhedernes professionelle ventureinvestorer. Som virksomhed skal man 
derfor drøfte muligheden for Syndikeringslån med sin investor og ikke med Vækstfonden. 
Ventureinvestorer, som kan opfylde en række fastsatte krav, godkendes som partnere af 
Vækstfonden og får adgang til en fælles låneramme. Dermed kan de matche deres inve
steringer med Syndikeringslån. Den samlede, fælles låneramme er på 250 mio. kr. og 
udløber ved udgangen af 2015. 

Syndikeringslåneordningen trådte i kraft 13. januar 2011. Lånene kan være på op til 7,45 
mio. kr., har en stiftelsesprovision på 1 pct. og en årlig rente på 12 pct., der reduceres til 
8 pct. i tilbagebetalingsperioden.  Lånet ydes i forbindelse med, at virksomhederne får 
tilført risikovillig kapital fra en eller flere ventureinvestorer. 
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Evaluering af ordningen 
Der gennemføres en ekstern evaluering af Vækstfonden og dens ordninger primo 2014. 

Andre oplysninger 
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

Syndikeringslånene blev etableret med ”Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Kon
servative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne (finanslovs-forligs
kredsen) om risikovillig kapital mv.” fra 2010. Ved etableringen blev Syndikeringslånene 
kaldt ”Vækstlån”.Yderligere oplysninger kan ses på: www.vf.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.33.15.25 Vækstkaution 
Lånegarantier (kaldet Vækstkaution) har eksisteret siden år 2000 og har til formål at 
fremme penge- eller realkreditinstitutternes udlån til investeringer, udviklingsaktiviteter og 
ejerskifte i små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årligt midler til dæk
ning af de budgetterede fremtidige tab på ordningen samt administrationsudgifter. Bevil
lingen på finansloven dækker et forventet nettotab på omkring 20 pct.  

I forbindelse med kreditpakken fra november 2012 omlagdes de hidtidige vækstkautions
ordninger (kautioner for op til hhv. 10 og 25 mio. kr) og Kom-i-gang-låne-ordningen, så
ledes at Vækstfonden nu tilbyder Små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr. De Små 
vækstkautioner vil samlet kunne give lån på ca. 420 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. 

Modtagere og ordningens form 
Små vækstkautioner er en garanti på kreditinstitutters udlån til små og mellemstore virk
somheder for udlån op til 2 mio. kr. Kautionerne gives til virksomheder, som har behov 
for forretningsudvikling, men som ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerhed for den 
nødvendige bankfinansiering. Med garantien får virksomhederne adgang til lån, som de 
ellers ikke ville have haft mulighed for at optage. 

Finansieringsinstitutterne forvalter selv de Små vækstkautioner, hvormed Vækstfonden 
ikke som hidtil skal kreditvurdere hver enkelt virksomhed. Dermed sikres en hurtigere og 
mere fleksibel proces for både virksomheder og finansieringsinstitutter. Finansieringsin
stitutterne kan under ordningen opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i 
stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen på 20 pct. eller derunder. Stiftelses
præmien er på 1,5 pct. og betales af det anmeldte finansieringsbeløb. Herudover betales 
en løbende præmie årligt forud. Præmien udgør 1,5 pct. af det anmeldte finansieringsbe
løb i stiftelsesåret. Efterfølgende bliver det årlige præmiebeløb beregnet som første års 
præmiebeløb lineært reduceret over resten af kautionens løbetid. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen har til hensigt at udvide penge- og realkreditinstitutternes udlån til bæredyg
tige små og mellemstore virksomheder med vækstplaner. Ved at tilknytte vækstkaution 
til lånet får penge- eller realkreditinstituttet en risikoafdækning på 75 pct. på det enkelte 
engagement. Erhvervsfremme- og støtteelementet består således i, at virksomhederne 
via garantiordningen kan opnå finansiering, som de ellers ikke har mulighed for at opnå. 

Evaluering af ordningen 
Der gennemføres en ekstern evaluering af Vækstfonden og dens ordninger primo 2014. 

Rigsrevisionen har i juni 2008 belyst effektundersøgelser af den hidtidige ordning for 
Vækstkaution, jf. ”Beretning til Statsrevisorerne om effekten af erhvervsfremmeindsatsen 
på innovations- og iværksætterområdet.” 
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Beretning: www.rigsrevisionen.dk/media(592,1030)/14-2007.pdf

Det uafhængige forsknings- og analysecenter på Copenhagen Business School, Centre 
for Economic and Business Research (CEBR), foretog i 2012 en effektmåling af den 
daværende vækstkautionsordning. Analysen viste, at vækstkaution havde en stor effekt 
på jobskabelsen. Hver kaution skabte fem nye job over en treårig periode samt forøgede 
dansk BNP med 4 mio. kr. om året.  

Analysen: www.vf.dk/da/~/media/Files/1%20Analyse/CEBR-rapport.ashx

Andre oplysninger 
-

-

-

-

-

-

-

-

De små vækstkautioner, vedtaget i forbindelse med kreditpakken fra november 2012, af
løser de tidligere vækstkautionsordninger samt Kom-i-gang-låne-ordningen.  

Yderligere oplysninger kan ses på: www.vf.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.33.15.30 Tidlig idéfinansiering – Proof of Business 
Formålet med ordningen er at styrke udviklings- og finansieringsmulighederne for iværk
sættere og mindre virksomheder gennem et forløb, hvor de får adgang til sparring og 
rådgivning fra erfarne erhvervsfolk, som i sidste ende skal styrke virksomhederne til at 
modtage finansiering.  

Et sparringsforløb kan omfatte flere aktiviteter afhængig af iværksætterens eller den 
mindre virksomheds aktuelle behov som for eksempel et pre-springboard (for virksom
heder, der ikke har en færdig forretningsplan), et springboard (her testes virksomheden 
med en færdig forretningsplan), samt generel sparring og bestyrelsessøgning.  

Det er målet, at 20 pct. af de iværksættere/små virksomheder, der kommer igennem et 
Proof of Business-forløb, skal opnå ekstern finansiering. 

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen og Vækstfonden på vegne af Erhvervs- og 
Vækstministeriet. Ordningen består dels af en sparringsdel og dels af midler reserveret 
til at investere i lovende virksomheder.  

Modtagere og ordningens form 
Proof of Business ordningen blev etableret med Aftale om fordeling af globaliserings
reserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Med Aftale mellem regeringen, 
Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og 
vækstskabende initiativer samt digitalisering blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-
2015 til en videreførelse af Proof of Business-ordningen. 

Ordningen blev sendt i fornyet udbud i 2013 med henblik på at udvælge en ekstern ope
ratør til at gennemføre sparringsdelen af initiativet. Connect Denmark er blevet valgt som 
operatør. Vækstfonden understøtter som det andet element i initiativet lovende iværk
sættere og virksomheder, der gennemfører sparringsforløb, med risikovillig kapital. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med ordningen er at stimulere iværksætteri. Erhvervsfremme- og støtteelemen
terne består i, at virksomhederne uden betaling kan opnå sparring til at udvikle ideer til 
forretningskoncepter og i, at Vækstfonden indskyder risikovillig kapital i en del af virk
somhederne. 
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Evaluering af ordningen  
Rigsrevisionens undersøgelse fra 2009 behandler specifikt tidlig idéfinansiering. 
www.rigsrevisionen.dk/media(1387,1030)/Notat_om_undersøgelse_af_ 
erhvervsfremmeordningernes_fordeling_på_udvalgte_områder.pdf

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.33.15.35 Vestdansk Vækstkapital 
Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt 
77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 
2010. 

De 77 mio. kr. er ydet som et kapitalindskud i Vækstfonden til etablering af puljen, som 
er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokerer minimum 
77,0 mio. kr. fra fondens balance til initiativet. I alt er der således allokeret minimum 
154,0 mio. kr. til, at Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder 
sammen med private og andre offentlige investorer. Den samlede pulje skal investeres 
hen over perioden 2010-2014 i vestdanske virksomheder med et stort vækstpotentiale 
eller i etableringen af mindre fonde. 

Evaluering af ordningen  
Ordningen evalueres i 2014 i forbindelse med investeringsperiodens ophør. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre ordninger. 

§ 08.33.15.60. Grønne investeringslån (Grønne vækstlån) 
-

-
-

-

-

-

-

De grønne vækstlån har til formål at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksom
heders finansiering af nye grønne investeringer. Ordningen er oprettet i forbindelse med 
finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. Akt. 54 af 13. december 2012, hvormed der 
afsættes 50 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden. De 
grønne vækstlån forventes at skabe grundlag for et øget udlån på op mod 350 mio. kr. 
frem til udgangen af 2015. 

Modtagere og ordningens form 
Målgruppen for de grønne vækstlån er primært virksomheder, der ønsker at investere i 
produktinnovation og re-design samt i udviklingen af nye cradle-to-cradle forretnings
modeller. Endvidere kan der ydes grønne vækstlån til virksomheder, der ønsker at inte
grere ny grøn teknologi og/eller ressourcegenanvendelse i produktionen.  

De grønne vækstlån ydes som efterstillede lån i samarbejde med virksomhedens bank
forbindelse. Grønne vækstlån vil som udgangspunkt være efterstillet lån og kreditter fra 
pengeinstituttet og andre sikrede kreditorer, men vil være dækket af sikkerheder herud
over. Vækstfonden vil generelt sikre størst mulig anden medfinansiering i projekterne og 
som minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillings
lån og minimum 10 pct. for hvert enkelt projekt. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen har til hensigt at skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders 
finansiering af nye grønne investeringer, herunder frontløberprojekter vedr. grøn omstil
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ling samt nyskabende cradle-to-cradle forretningsmodeller, der kan bidrage til øget res
sourceeffektivitet og ressourcegenanvendelse. Erhvervsfremme- og støtteelementet 
består således i at understøtte virksomhedernes mulighed for at finansiere nye grønne 
investeringer, der kan have vanskeligt ved at opnå fuld finansiering i markedet. 

Evaluering af ordningen  
Der blev gjort status over ordningen i januar 2014. Det fremgik her at Vækstfonden ul
timo januar 2014 havde modtaget 37 ansøgninger om Grønne vækstlån med en samlet 
volumen på knap 278 mio. kr. Vækstfonden havde ultimo januar 2014 afgivet i alt 17 
tilsagn om lån svarende til i alt 82 mio. kr., og udbetalt i alt 47,3 mio. kr. til 12 virksom
heder. Antallet af ansøgninger, tilsagn og udbetalinger var markant højere i 2. halvår 
2013 sammenlignet med 1. halvår. Det tyder således på, at kendskabet til de grønne 
vækstlån er øget. Der vurderedes på denne baggrund ikke at være behov for en juste
ring af målgruppen for ordningen. Der gennemføres en ekstern evaluering af Vækst
fonden og dens ordninger primo 2014. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 08.33.15.70. Vækstlåneordning for iværksættere 
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 
om en vækstplan af april 2013 blev der skabt mulighed for Vækstlån for iværksættere. 
Der blev afsat en ramme på 45 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. 
Med Aktstykke 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af 
Vækstlån for iværksættere ultimo 2013. 

Vækstlån for iværksættere har til formål at styrke iværksætteres adgang til finansiering. 
Ordningen er målrettet iværksættere med et finansieringsbehov på over 2 mio. kr., som 
ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der er tilknyttet en tabsramme til lånet på 45 mio. 
kr. årligt, hvilket muliggør mere risikable lån.  

Modtagere og ordningens form 
Vækstlån til iværksættere er målrettet unge virksomheder, som allerede har produkter og 
kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væk
sten. Ordningen vil styrke adgangen til finansiering for iværksættere med et relativt stort 
finansieringsbehov på over 2 mio. kr., som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at 
sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. 
privat medfinansiering per vækstlån. 

Ordningen administreres af Vækstfonden.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen har til formål at styrke adgangen til finansiering for iværksættere, der har et 
relativt stort finansieringsbehov (over 2 mio. kr.), og som ikke kan stille tilstrækkelig sik
kerhed.   

Erhvervsfremme- og støtteelementet består således i at understøtte iværksætternes 
mulighed for at finansiere nye investeringer. 

Evaluering af ordningen 
Der gennemføres en ekstern evaluering af Vækstfonden og dens ordninger hvert tredje år. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§§ 08.33.16.70, 08.33.16.80, 08.33.16.85 Eksportfinansiering  

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

Eksport Kreditfonden (EKF) administrerer en række eksportfinansieringsordninger, hvis 
formål er at sikre, at danske eksportvirksomheder kan finansiere/forsikre deres forret
ninger med udlandet i de tilfælde, hvor det private marked (banker og forsikrings
selskaber) ikke kan eller vil dække. Det kan dreje sig om lån, kautioner, garantier, rente
sikring mv. Der er tale om erhvervsstøtte i det omfang, at lån, garantier mv. ydes på 
vilkår, der er mere favorable end gældende markedsvilkår. Negative beløb på finanslov
konti dækker over, at der for den pågældende ordning er en indtægt for staten i det på
gældende år. Det kan skyldes flere forhold: Det kan skyldes, at faktiske tab er mindre 
end det beløb, der oprindeligt er blevet afsat til at dække forventede tab. Det kan også 
skyldes, at bevillingen er oprindeligt blevet overført til en fond, hvorfra der tilbageføres 
midler. Indtægter kommer fra inddrivelse af gæld.  

Garantiordning for investeringer i udviklingslande § 08.33.16.85 
Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i 
§ 8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde. Garantiordningen for investeringer i udvik
lingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtæg
ter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger. Administra
tionen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden 

Modtagere og ordningens form 
Støttemodtagerne for den tilbageværende ordning, der ikke er under afvikling, Eksport
kautionsordningen, er eksportvirksomheder generelt herunder SMV’er. Støtten sker 
gennem, at Eksport Kredit Fonden kautionerer for eksportvirksomhedernes drifts- og 
oparbejdningskreditter i et pengeinstitut.     

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningerne er at understøtte danske virksomheders internationale kon
kurrenceevne og at gavne dansk eksport. Ordningen støtter eksportvirksomheder gen
nem at forbedre deres eksterne finansieringsmuligheder. Virksomhederne ville i fravær 
af ordningen enten ikke have fået kreditter eller fået kreditter til en højere rente. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 08.33.19.45 Garantiordning for igangsættere mv. 
Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virk
somheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. 
juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ord
ningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af 
Moderniseringsstyrelsen. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 08.34.01.20 Tilskud til markedsføringskonsortier 
Ordningen finansierer indsatsen i det offentlig-private markedsføringskonsortium Global 
Connected, der har til formål at sikre og forbedre den internationale tilgængelighed til og 
fra danske lufthavne. Konkret sker dette ved, at konsortiet indgår samarbejde med di
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verse flyselskaber, der enten allerede benytter danske lufthavne eller overvejer at etab
lere en ny rute hertil. Såfremt konsortiet vurderer, at ruten har en særlig værdi for Dan
mark, kan konsortiet indgå i et samarbejde, hvor konsortiet tilbyder en destinationsmar
kedsføring af Danmark, der supplerer flyselskabets egne markedsføringsaktiviteter, og 
dermed medvirke til at sikre et stærkt kundegrundlag for flyruten.  

Konsortiet er et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, Syddansk turisme, Visit
Nordjylland, Midtjysk turisme og en række private aktører.  

Modtagere og ordningens form 
Støttemodtager er Wonderful Copenhagen, der varetager den daglige ledelse og drift af 
konsortiet. Midlerne fordeles herefter baseret på det årlige antal internationale flypassa
gerer i enkelte landsdele. Konsortiet finansieres ligeledes af støtte fra VisitDenmark samt 
af Fonden til Markedsføring af Danmark. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen har til formål at sikre den internationale tilgængelighed til Danmark. Ordnin
gen supplerer den destinationsmarkedsføring, der gennemføres af VisitDenmark. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen evalueres årligt jf. tilskudskriterierne for Fonden til Markedsføring af Danmark.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 08.34.02.10 VisitDenmark 
Ordningen finansierer VisitDenmark (tidligere Danmarks Turistråd), der er Danmarks 
nationale turismeorganisation. VisitDenmark koncentrerer særligt sin indsats om aktivite
ter relateret til international markedsføring af danske turismeprodukter og oplevelser 
samt branding af Danmark som turistmål. Det foregår blandt andet gennem en række 
markedskontorer på dansk turismes vigtigste markeder. VisitDenmark driver også turis
meportalen Visitdenmark.com. Desuden har VisitDenmark ansvaret for at sikre koordina
tionen af alle væsentlige markedsførings- og brandingaktiviteter med offentlig medfinan
siering. VisitDenmarks juridiske grundlag, arbejdsopgaver og aktiviteter er nærmere 
defineret ved Lov nr. 648 om VisitDenmark af 15. juni 2010. 

Modtagere og ordningens form 
Støttemodtageren er VisitDenmark, der årligt modtager et basistilskud til driften. Visit
Denmarks internationale branding- og markedsføringsaktiviteter medfinansieres i betyde
ligt omfang af bidrag fra turismeerhvervet samt kommunale og regionale parter (ca. 50 
pct. af VisitDenmarks samlede budget). Den anden halvdel dækkes af staten. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen har til formål gennem international markedsføring at fremme Danmark som 
turistmål og derigennem at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv 
og afledte erhverv. Turismeerhvervet opnår en indirekte økonomisk fordel gennem sta
tens bidrag til markedsføring og branding.  

Evaluering af ordningen  
VisitDenmarks indsats blev evalueret i forbindelse med udarbejdelsen af Lov om Visit
Denmark, jf. Lov nr. 648 om VisitDenmark af 15. juni 2010. Her blev det bl.a. besluttet at 
fokusere VisitDenmarks indsats på international markedsføring og branding af Danmark 
som turistmål samt at give de regionale og kommunale parter ansvaret for udviklingsak
tiviteterne i samarbejde med erhvervet.  
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Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.visitdenmark.com

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 08.34.02.40 Videncenter for kystturisme 
Videncenter for kystturisme (CKT) skal opbygge viden om samt fremme udvikling og 
innovation i kystturisme. CKT skal som led heri bidrage til, at kystturismens aktører og 
virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan 
træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag. Fx kan CKT varetage 
følgende opgaver: 

Skabelse af viden og datagrundlag, som kan give virksomheder og andre relevante 
kommunale, regionale og nationale turismeaktører bedre grundlag for fx investeringer i 
markedsføring og produktudvikling inden for kystturismen. Det kunne fx være data om 
salg, kundetilfredshed eller turisternes behov og ønsker. 

Gennemførelse af udviklingsprojekter og forundersøgelser, der på udvalgte områder 
skaber sammenhæng mellem nye kundebehov, mere effektiv markedsføring og mere 
karakterfulde produkter. 

Etablering af netværk af virksomheder og øvrige turismeaktører. 

Det statslige tilskud forventes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere. 

-

-

-
-

-

CKT ledes af en selvstændig bestyrelse, som er ansvarlig for den overordnede drift af 
centeret, herunder at centeret afvikler sine aktiviteter inden for rammerne af centerets 
vedtægter og bevillinger. Den samlede bestyrelse blev primo 2012 udpeget af erhvervs- 
og vækstministeren efter indstilling fra parterne bag centret, som er Region Midtjyllands, 
Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ring
købing-Skjern Kommune.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Støttemodtageren er CKT, der årligt modtager et basistilskud til driften. Herudover med
finansieres Videncenter for kystturisme af basistilskud fra regionale og kommunale parter 
og projektmedfinansiering fra private og offentlige turismeaktører. 

Modtagere og ordningens form 
Ordningen har til formål at fremme kystturismen i Danmark og derigennem at skabe 
økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv og afledte erhverv. Turismeer
hvervet opnår en indirekte økonomisk fordel gennem statens bidrag til CKTs udviklings
aktiviteter.  

Evaluering af ordningen  
Der gennemføres årligt i forbindelse med CKTs afrapportering effektmåling og evaluering 
af centrets indsats. I forbindelse med den statslige bevillings ophør med udgangen af 
2014, vil der blive gennemført en sammenfattende evaluering af CKTs indsats og resul
tater. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ckt.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

§ 08.35.01.10. Medfinansiering af EU’s Regionalfond og Socialfond 

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Ordningen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU’s strukturfondsprogrammer 
og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner, evalueringer, information, overvågning, 
administration og kontrol af programmerne. Programmerne for henholdsvis Regional
fonden, Innovation og viden, og Socialfonden. Flere og bedre job falder ind under det 
fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk 
omfatter hele Danmark. Den danske strukturfondsindsats er tilrettelagt, så den supplerer 
den øvrige nationale vækstpolitiske indsats og indgår i den institutionelle ramme be
stående af seks regionale vækstfora i de danske regioner og på Bornholm, som fastlagt i 
lov om erhvervsfremme (L 602). Af konkrete projekter der er støttet er fx:  

Grøn energi i innovative netværk (på Bornholm har virksomheder og vidensinstitutioner i 
årevis arbejdet på projekter, der skal sænke energiforbruget. Med projektet skal trådene 
fra alle projekter samles i en energiklynge, som skal arbejde på at gøre Bornholm til et 
mere klimavenligt samfund i 2025, baseret på bæredygtig og vedvarende energi.) 

Energiklynge Center Sjælland (de 17 kommuner i Region Sjælland har specialviden på 
hver deres energiområde. Regionen vil sikre, at den viden udveksles og er tilgængelig 
for alle og har derfor taget initiativ til projektet)  

Sund Vækst (I Øresundsregionen forsker flere virksomheder og vidensinstitutioner i 
madens betydning for vores sundhed. I projektet bliver de mange aktører samlet for 
optimalt at udnytte den viden, der findes, til at producere sundere fødevarer.) 

International Center for Innovation (Centret står i spidsen for at udvikle nye, globale 
forretningsmodeller på tværs af brancher og forskning i Region Nordjylland.) 

Tele-hjertesvigt (på Svendborg Sygehus skal projektet sikre, at hjertepatienter hurtigere 
får den rette mængde medicin samtidig med, at de får langt færre dage på sygehuset) 

Markedsplads for højtuddannede kontaktmæglere (projektet skal skabe vækst og inno
vation i små og mellemstore virksomheder uden for de større byområder i Region 
Midtjylland ved at matche virksomheder med højtuddannet arbejdskraft.) 

Ordningen formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Strukturfondsindsatsen supplerer den nationale indsats for vækst, erhvervsudvikling og 
beskæftigelse med udgangspunkt i bl.a. regeringens globaliseringsstrategi og skal un
derstøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Projekterne skal bidrage til at forbed
re de generelle vækstvilkår for erhvervslivet og skal gennemføres inden for rammerne af 
statsstøttereglerne i EU. Projekterne i fondene skal understøtte udviklingen inden for fire 
indsatsområder, som har særlig betydning for vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse 
i en vidensøkonomi: 1) Udvikling af menneskelige ressourcer, 2) etablering og udvikling 
af nye virksomheder, 3) innovation, vidensdeling og vidensopbygning og 4) Anvendelse 
af ny teknologi. Ordningen støtter erhvervslivet bredt og herunder den regionale udvik
ling. Endvidere støttes ledige i forbindelse med fx jobsøgning. 

Modtagere og ordningens form 
Der ydes støtte til virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisa
tioner, institutter, selvejende institutioner og privatpersoner. Principielt er det de regio
nale vækstfora, der for de 90 pct. af de strukturfondsmidlerne, der er til projekter, ifølge 
erhvervsfremmeloven har kompetencen til at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen om 
tilskud fra EU’s strukturfonde (under målet for regional konkurrenceevne og beskæf
tigelse). For de resterende 10 pct. træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen afgørelse uden 

 48 



 

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

indstilling fra vækstfora. Den danske strukturfondsindsats gennemføres inden for Fælles
skabets strategiske retningslinjer og de regionale vækstforas regionale erhvervsudvik
lingsstrategier og handlingsplaner. De projekter, de regionale vækstfora indstiller til støt
te kan maksimalt være dækket af 50 pct. fra EU og den resterende del kommer fra sta
ten (bevillingen) samt medfinansiering fra region, kommuner, væksthuse, uddannelses- 
og/eller forskningsinstitutioner og virksomheder Den statslige bevilling til projekter udgør 
årligt ca. 37 mio. kr., herudover anvendes der midler til forordningsbestemte opgaver 
vedrørende evalueringer, information, overvågning, administration og kontrol af pro
grammerne. 

Evaluering af ordningen 
Strukturfondsprogrammerne vil løbende blive evalueret. I 2009 afsluttede Cowi en eva
luering, jf. nedenstående: 
www.ebst.dk/file/59219/temaevaluering2007-2013.pdf

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: 
www.ebst.dk/eustrukturfonde.dk/forside/0/2  (projekter der støttes af strukturfondsmidler)

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre ordninger. 

§ 08.71.11.20 Hjemsendelse af søfarende 
Der er tale om en social beskyttelse af den søfarende. Staten kan yde tilskud til søfaren
des hjemrejse i forbindelse med henholdsvis seks måneders skibstjeneste uden fratræ
den i dansk havn, krigsfare, graviditet, kønssygdom og tuberkulose. Tilskud uddeles i 
medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold.  

Modtagere og ordningens form  
Søfarende med bopæl i Danmark har ret til fri hjemrejse, hvis vedkommende i de sidste 
3 måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn. Det er en forudsætning, at 
den søfarende uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhø
rende samme reder i seks måneder. Staten og rederne betaler hver halvdelen af udgif
terne ved den søfarendes hjemrejse med underhold. 

Søfarende med bopæl i Danmark har ved graviditet ret til fri hjemrejse med underhold. 
Staten dækker hele udgiften. 

Søfarende med bopæl i Danmark, der lider af en kønssygdom eller tuberkulose, har ret 
til kur og pleje, fri hjemrejse samt hyre under sygdom. Staten dækker hele udgiften. 

Ved krigsfare har alle søfarende uanset bopæl ret til fri hjemrejse. Staten dækker en 
fjerdedel af udgifterne.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med hjemrejseordningen efter længere tids tjeneste om bord er at bevare den 
søfarendes tilknytning til familien i Danmark. Statens tilskud begunstiger søfarende, 
herunder særlig søfarende med bopæl i Danmark. Erhvervsfremme- og støtteelementet 
består i, at erhvervet i fravær af hjemrejsetilskuddet selv skulle have betalt hele hjemrej
seudgiften. 

Formålet med hjemrejseordningen i forbindelse med graviditet og krigsfare er også at 
sikre social beskyttelse af den søfarende. Det samme formål gør sig gældende for ord
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ningen med hjemrejse, kur og pleje samt hyre under sygdom for søfarende, der er ramt 
af en kønssygdom eller tuberkulose.  

Evaluering af ordningen  

-

-

-

-

-

Tilskudsordningen til hjemrejse blev anvendt to gange i finansåret 2013. I de to sager 
betalte staten i alt 42.975,50 kr. Forud for disse sager er der de senere år kun givet til
skud i 2011 på 7336 kr. til statens andel af udgifter til enkelte hjemrejser fra skibe på vej 
til krigsområde (Somalia).  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger  

§ 08.71.11.22 Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende 
Statens tilskudsordning til efterladte søfarendes underhold om bord og hjemrejse følger 
af § 10 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. Ordningen blev indført den 1. juli 
2011 og medfører, at Danmark lever op til FN’s Internationale Arbejdsorganisations 
konvention om søfarendes arbejdsforhold (Maritime Labour Convention). 

Modtagere og ordningens form  
Der er tale om en social beskyttelse af den søfarende. Tilskudsordningen anvendes 
typisk i forbindelse med en reders konkurs eller manglede mulighed for at betale udgif
terne til ovennævnte ydelser. For danske skibe vil ydelserne været sikret ved søpant, og 
Søfartsstyrelsens udlæg er hidtil efterfølgende blevet refunderet af konkursboet som 
følge af sikringen ved søpant. Tilskudsordningen omfatter følgende ydelser til de søfa
rende:  

Underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, 
hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted. 

Gratis hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af bestemmelserne i 
sømandsloven. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen har til formål at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens 
væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt, er efterladt på et dansk skib i 
dansk eller udenlandsk havn, eller på et udenlandsk skib i dansk havn.  

Tilskudsordningen er en direkte hjælp til den søfarende, i forbindelse med et rederis 
manglende opfyldelse af sine lovmæssige forpligtelser, herunder misligholdelse af den 
søfarendes ansættelseskontrakt.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen blev benyttet to gange i 2013. Begge gange på grund af rederens mislig
holdelse af aftalen med søfarende. Den ene gang blev støtten ydet til hjemtransport af 
udenlandske søfarende på fremmet skib i dansk havn, og den anden gang til hjemtrans
port af udenlandske søfarerende på dansk skib i fremmed havn. Der blev samlet ydet 
støtte på 13.992 kr.. Forud herfor var der ikke udgifter til ordningen i 2011 eller 2012, idet 
statens udlæg efterfølgende er blevet refunderet af konkursboet. 

Andre oplysninger 
Ordningen er ikke notificeret til Kommissionen som statsstøtte 

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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Område: Andre støtteordninger 

§ 08.71.15.50 Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester 
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-

-

-

Bevillingen går til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Tilsvarende bevilling gik tidligere også til 
Søfartens Arbejdsmiljøråd, men denne bevilling bortfaldt med lovændringen i 2011. 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder for at styrke den arbejdsmiljømæssige indsats for 
fiskere, der arbejder på danske skibe. Der ydes tilskud til arbejde med rådgivning, vejled
ning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter. Samtidig 
leveres professionelle konsulentydelser inden for de fire overordnede arbejdsområder: 
ulykkesforebyggelse, fysisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme. Arbejdsmiljørådet 
er en privat selvejende institution etableret i 1993 i medfør af § 27 i lov om sikkerhed til 
søs.  

Modtagere og ordningens form 
Støtten til ordningen ydes som et fast årligt tilskud på 1,2 mio. kr. til Fiskeriets Arbejds
miljøråd. Rådet er primært bidragsfinansieret, og deltagelse i ordningerne er obligatorisk 
for alle, der driver fiskeri i erhvervsøjemed. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningens formål er overordnet: at fremme fiskeres sikkerhed og sundhed både fysisk 
og psykisk, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervs-
sygdomme og nedslidning blandt ansatte på danske fiskeskibe, og at skabe og udbygge 
grundlaget for, at skibenes sikkerhedsorganisationer gennem et organiseret arbejdsmil
jøarbejde om bord sættes i stand til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, således 
at der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø.  

Evaluering af ordningen  
Hvert år modtager Søfartsstyrelsen en oversigt over Fiskeriets Arbejdsmiljøråds plan
lagte aktiviteter og en beretning om afholdte tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder 
regnskab herfor. Styrelsen vurderer, om aktiviteterne falder inden for, hvad der kan ydes 
tilskud til og foretager en kvalitativ vurdering af berettigelsen og effekten af aktiviteterne. 
Beretningerne tilgår endvidere Skibstilsynsrådet.   

Andre oplysninger 
Ordningen er ikke notificeret til Kommissionen som statsstøtte 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.f-a.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 08.71.15.55 Tilskudspulje til grønne maritime demonstrations
projekter 
Der blev i forbindelse med finansloven for 2013 afsat 20 mio. kr. til en grøn maritim om
stillingspulje. Beløbet er siden blevet forøget, således at der har været afsat i alt 26,25 
mio. kr. Puljen har til formål at fremme ressourceeffektive grønne maritime løsninger 
inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. 

Modtagere og ordningens form 
Projekter skal opfylde de kriterier der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 142 af 12. februar 
2013 om maritim omstillingspulje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1044 af 27. au
gust 2013 kapitel 2 for at komme i betragtning til at modtage støtte fra puljen. Der kan 
ydes tilskud til delvis dækning af meromkostninger forbundet med at investere i res

 51 

http://www.f-a.dk/


 

souceeffektive løsninger sammenlignet med almindeligt udbredte løsninger på området. 
Støttens omfang er udmålt efter virksomhedens størrelse og baseret på Kommissionens 
Gruppefritagelsesordning (forordning nr. 800/2008).  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
-

-

-

-

-

Der kan ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der har til formål at udvikle eller demon
strere nye maritime løsninger inden for følgende områder: 

1) Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer 

2) Miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe 

3) Anvendelse af alternative drivmidler til skibe 

Puljen skal tilskynde virksomhederne til at satse på miljøvenlige og ressourceeffektive 
løsninger. 

Andre oplysninger 
Puljen er afsluttet med de støttetilsagn, der er givet i 2013, idet der ikke er afsat midler til 
en fortsættelse af puljen på finansloven for 2014. 

Evaluering af ordningen 
Der har været gennemført 2 ansøgningsrunder i hhv. foråret og efteråret 2013. Der er 
modtaget i alt 30 ansøgninger og meddelt tilsagn om støtte for et samlet beløb på 22,5 
mio. kr. til i alt 10 projekter. En enkelt af de virksomheder, der havde fået tilsagn om 
støtte har i begyndelsen af 2014 meddelt, at man ikke vil gennemføre projektet og der
med ikke vil gøre brug af den meddelte støtte. På nuværende tidspunkt er kun et enkelt 
af de støttede projekter afsluttet. De resterende projekter forventes afsluttet i 2014 og 
2015.

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

ØKONOMI- og INDENRIGSMINISTERIET 

§ 10.21.24.10 Tilskud til færgedrift 
Som led i strukturreformen overgik alle færgeruter, der ikke varetages af staten, til kom
munerne. En række mindre ikke lovbestemte opgaver, som indtil strukturreformen blev 
varetaget af amterne, overdrages til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år 
(2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne sva
rende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Denne overgangsordning 
omfattede bl.a. amternes hidtidige tilskud til genvejsfærger. Ordningen er besluttet vide
reført fra 2011. 

Støttemodtager og støtteform 
Der ydes tilskud fra kontoen til færgedrift af genvejsfærger på overfarterne: Hvalpsund-
Sundsøre mellem Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, Hardeshøj-Ballebro i 
Sønderborg Kommune og Livø-færgen i Vesthimmerlands Kommune. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med støtteordningen er at understøtte regional udvikling gennem færgedriften 
af genvejsfærger i Skive, Vesthimmerlands og Sønderborg Kommune, hvor det ikke ud 
fra et kommercielt synspunkt kan betale sig at drive færgedrift. 
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Evaluering af ordningen 
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

Ordningen blev oprettet i 2007 som en overgangsordning. Ordningen er ikke blevet eva
lueret.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger  

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 

§ 14.71.01.10 Støtte til udvikling af landdistrikterne under Land
distriktsprogrammet 

Lokalstyret udvikling i landdistrikter 
En ny ordning for programperioden 2014-2020 er under planlægning, og tilskud vil tid
ligst kunne ydes fra 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder tilskud til projek
ter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) i særligt udpegede geogra
fiske områder. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrik
terne, dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Til
skud ydes til etablering og udvikling af mikro og små virksomheder samt basale service
faciliteter, landsbyudvikling og til etablering af netværk og samarbejde. De lokale akti
onsgrupper indstiller projekter til tilskud. Projekterne skal hver især bidrage til opfyldelse 
af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe har fastsat i deres lokale udviklings
strategi. De lokale strategier forventes udarbejdet i løbet af 2014. 

Støttemodtager og støtteform 
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutnin
ger og offentlige myndigheder. 

Tilskuddet kan dække forskellige former for udgifter, dog ikke tilskud til drift. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningens formål er at skabe erhvervsudvikling og nye arbejdspladser samt attraktive 
levevilkår, der kan medvirke til at udvikle landdistrikterne. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen afløser den tidligere ordning, der udløb med programperioden 2007-2013. 
Den nye ordning er under planlægning i 2014, herunder etablering af nye LAG-grupper 
og udarbejdelse af lokale udviklingsstrategier. Ordningen vil således tidligst være fuldt 
operationel i 2015 med henblik på udvælgelse af projektansøgninger til tilskud. 

LAG’erne og deres strategier er blevet evalueret i marts 2014. Resultaterne vil blive 
anvendt som led i etableringen af den nye LAG-indsats. Herudover vil der blive gennem
ført en evaluering af hele programmet. 

Andre oplysninger  
Yderligere information kan findes på ministeriets særlige hjemmeside for landdistrikterne: 

www.livogland.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre ordninger 
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§ 14.71.02.10. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Fiske
riudviklingsprogrammet 

Lokalstyret udvikling i fiskeriområder 
Ordningen udløb i 2013, og der vil blive taget stilling til om indsatsen videreføres i løbet 
af foråret 2014. En eventuel ny ordning for programperioden 2014-2020 vil tidligst være 
klar fra 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil kunne yde tilskud til projekter, 
der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) i særligt udpegede geografiske 
områder med høj beskæftigelse inden for fiskeri og akvakultur. Ordningen skal under
støtte flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne. Der vil bl.a. kunne 
ydes tilskud til etablering og udvikling af mikrovirksomheder, diversificering af de økono
miske aktiviteter med henblik på, at skabe nye arbejdspladser til fiskere i og uden for 
fiskerisektoren samt samarbejde og netværk. Ansøgning om tilskud til projekter foregår 
via den lokale aktionsgruppe, der prioriterer og indstiller projekter til tilskud. Projekterne 
skal hver især bidrage til opfyldelse af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe 
har fastsat i deres lokale udviklingsstrategi.  

Støttemodtager og støtteform  
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutnin
ger og offentlige myndigheder. 

Tilskuddet kan dække forskellige former for udgifter, dog ikke tilskud til drift. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriområder gennem er
hvervsudvikling og jobskabelse.  

Evaluering af ordningen 
LAG’erne og deres strategier er blevet evalueret i marts 2014. Resultaterne vil blive 
anvendt som led i etableringen af den nye LAG-indsats. Herudover vil der blive gennem
ført en evaluering af hele programmet. 

Andre oplysninger 
Yderligere information kan findes på ministeriets særlige hjemmeside for landdistrikterne: 
www.livogland.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre ordninger 

§ 14.71.03.10-20 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og 
de små øsamfund 
Landdistriktspuljen har eksisteret siden 1994. Formålet med puljen er, at forbedre udvik
lingsmulighederne i landdistrikterne med fokus på bl.a. nye arbejdspladser, bosætning, 
levevilkår og service. Puljen yder støtte til tre forskellige projekttyper: forsøgsprojekter i 
landdistrikterne, projekter på de små øer samt forsknings- og informationsprojekter. En 
del af Landdistriktspuljen er formelt forbeholdt erhvervsstøtte. Den del af Landdistrikts
puljen, der ydes som erhvervsstøtte, ydes til forsøgsprojekter, der skal fremme er
hvervsudvikling i landdistrikterne samt i de små øsamfund. Den nærmere fordeling af 
erhvervsstøtte og anden støtte beror dog på en konkret vurdering af de modtagne an
søgninger ved hver ansøgningsrunde, hvorfor den præcise fordeling kan variere. Støtten 
til projekter på de 27 små øer kan gives som enten tilskud eller investeringslån. Lån ydes 
til projekter, hvor ansøger enten er en virksomhed eller privatperson, og det vurderes, at 
ansøger vil kunne profitere på investeringerne foretaget med støttemidlerne. Investe
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ringslånene fra ø-støtten ydes som 10-årige rentefri lån, der er afdragsfri de første 3 år. 
Støtte fra puljen tildeles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Støttemodtagere og støtteform 
Ordningen er ikke på forhånd begrænset til bestemte sektorer. Tilskud ydes som direkte 
støtte. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 

-

-

-

Formålet med Landdistriktspuljen er blandt andet at skabe nye, varige og utraditionelle 
arbejdspladser i landdistrikterne fx ved dannelse af netværk mellem erhvervsdrivende i 
lokalområdet. Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, informa
tion og forskning og at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i 
landet. 

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at der med Landdistriktspuljen ydes tilskud 
til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små 
øsamfund.  

Evaluering af ordningen 
Landdistriktspuljen blev sidst evalueret i 1999, jf. Evaluering af Indenrigsministeriets 
Landdistriktspulje. I evalueringen gennemgås erfaringerne med samtlige projekter i peri
oden 1994-1997. Evalueringens hovedanbefaling var at fortsætte programmet. Denne 
anbefaling blev blandt andet baseret på, at programmet måtte anses som en succes 
målt på opfyldelsen af projektansøgernes egne forventninger til projekterne, at de tildelte 
midler havde afgørende betydning for projekternes igangsætning, og at den overvejende 
del af projekterne fortsatte ud over tilskudsperiodens udløb. 

Andre oplysninger 
Mere information om landdistrikter og de små øer findes på Ministeriet for By, Boliger og 
Landdistrikters hjemmeside: www.livogland.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre ordninger 

MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 

§§ 16.43.01.10. – 16.43.01.20. Rederbidrag og sygesikring af søfa-
rende 
For at sikre søfarende, som er ansat på et dansk skib, rettigheder i henhold til ydelser 
efter sundhedsloven, er der etableret en branchefinansieret sygesikringsordning.  

Støttemodtager og støtteform 
Søfarende, der er forhyret med dansk skib, samt disses medsejlende ægtefæller og børn 
har ret til ydelser efter sundhedsloven under tjenesteforholdet og i umiddelbar tilknytning 
hertil, jf. sundhedslovens § 9. Til søfarende og medsejlende ægtefæller og børn, og 
disse personers dødsboer, ydes sygehjælp, barselshjælp, begravelseshjælp samt beta
ling af hjemsendelsesudgifter efter nærmere forhandling mellem ministeren for sundhed 
og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren, jf. sundhedslovens § 161.  

Nærmere regler om personkreds og omfattede ydelser er fastsat i bekendtgørelse nr. 
1331 af 5. december 2006 om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.  
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Det er Søfartsstyrelsen, der administrerer den særlige sygesikringsordning for søfarende 
og træffer afgørelse om retten til ydelser mv. Det påhviler henholdsvis den sikrede søfa
rende, skibsføreren eller rederiet at søge refusion for de afholdte udgifter. 

Staten afholder udgifterne til den særlige sygesikringsordning for søfarende. Til dækning 
af udgifterne betaler rederne (ejerne) et bidrag årligt for hver søfarende i udenrigsfart, jf. 
sundhedslovens § 258. Ordningen er udgiftsneutral for staten. 

Ordningernes formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen er etableret for at sikre, at søfarende, der er ansat på et dansk skib, har mu
lighed for refusion af udgifter afholdt til køb af sundhedsydelser i forbindelse med udø
velsen af deres erhverv. Ordningen giver endvidere brancheorganisationerne mulighed 
for at tilbyde deres medlemmer en let tilgængelig og finansierbar forsikringsordning. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11031
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455#K2
www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende/ansaettelsesforhold/sider/ 
ans%C3%A6ttelsesforhold.aspx

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§§ 16.45.01.10. – 16.45.03.10. Apotekervæsenets udlignings
ordning 
For at sikre tilgængeligheden af receptpligtige lægemidler til borgere i alle dele af landet 
er der etableret en udligningsordning, hvorigennem apotekere med en begrænset om
sætning støttes. Det gøres fordi den begrænsede omsætning ikke er tilstrækkelig til at 
sikre et driftsøkonomisk grundlag for apoteksdrift. Dette følger også af, at der ikke frit kan 
etableres og nedlægges apoteker, men at det er underlagt statslig bevilling, ligesom ikke 
andre end apotekere kan sælge receptpligtige lægemidler. Midlerne til udligningsordnin
gen opkræves fra apotekerne, hvor apoteker med en omsætning over et vist niveau 
(beløbsgrænsen) indbetaler en procentandel af deres omsætning over beløbsgrænsen, 
mens apoteker med en omsætning under beløbsgrænsen modtager et procentuelt til
skud af forskellen mellem deres omsætning og den fastsatte beløbsgrænse for omsæt
ningen. Procentsatsen for bidrag og tilskud i udligningsordningen er ikke ens, da byapo
teker ikke kan modtage tilskud, uanset at deres omsætning befinder sig under beløbs
grænsen. Det gøres for at fremme større apoteker, herunder flere apoteksenheder under 
samme apoteker. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter regler om bereg
ning og betaling af afgifter og tilskud samt beregning af forbrugerpriser på lægemidler. 
Som en del af udligningsordningen kan der ydes ekstraordinære tilskud til apotekere, når 
særlige forhold taler herfor, jf. apotekerlovens § 51, samt erstatning til apotekere i ned
læggelsessituationer i medfør af apotekerlovens § 70. 

Udligningsordningen er statsfinansiel neutral, da udgifterne hertil finansieres af medicin
brugerne via prisen på receptpligtige lægemidler. 

Støttemodtager og støtteform 
Støttemodtagere er apotekere med en omsætning under beløbsgrænsen, som fortrinsvis 
er apoteker i yderområder/mindre befolkede områder. Støtten ydes i form af direkte 
tilskud. 
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Ordningernes formål og erhvervsfremme- og støtteelement 

-

-

-

-

-

-

Formålet med støtteordningen er at sikre en rimelig tilgængelighed til lægemidler i hele 
landet, herunder også i områder hvor der ikke er et omsætningsmæssigt grundlag for 
apoteksdrift, idet det skal være muligt for borgere at få adgang til receptpligtige læge
midler inden for en vis nærhed af deres bopæl. 

Andre oplysninger 
Analysen ”Regulering af apotekersektoren” kan findes på: 

www.konkurrencestyrelsen.dk/index.php?id=28971

Udligningsordningen er reguleret i lov om apoteksvirksomhed og bekendtgørelse om 
beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, som 
kan ses på: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120537#Kap10 og 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123263

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger   

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 

§ 17.21.14.10 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning 
Der er i perioden 2013-2015 afsat 10 mio. kr. årligt til dækning af offentlige og private 
virksomheders udgifter til arbejdsmiljørådgivning.  

Modtagere og ordningens form 
Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher har mulighed 
for at få dækket op til 50 % af deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning fra 
en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Støtten bevilges efter ”først til mølle princippet” og 
udbetales som refusion, når rådgivningsforløbet er afsluttet. Der gives ikke støtte til råd
givning om, hvordan virksomhederne kan efterkomme myndighedskrav, herunder påbud 
fra Arbejdstilsynet. Det mindste støttebeløb er 10.000 kr. og det største støttebeløb er 
500.000 kr. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningen er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning i særligt nedslid
ningstruede brancher. Offentlige og private virksomheder har mulighed for at få dækket 
50 procent af udgifterne til arbejdsmiljørådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere 
i forbindelse med løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for et af Arbejdstilsy
nets tre prioriterede arbejdsmiljøområder. 

Virksomhederne i de særligt nedslidningstruede brancher kan søge om støtte til rådgiv
ning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der har til formål at: 

1) Mindske antallet af arbejdsulykker  

2) Forbedre det psykiske arbejdsmiljø  

3) Nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet  

De nedslidningstruede brancher svarer til de brancher, der kan søge Fonden for Fore
byggelse og fastholdelse om en forebyggelsespakke. Virksomheder kan ikke få støtte til 
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arbejdsmiljørådgivningsforløb samtidig med at de modtager støtte til en forebyggel
sespakke. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen evalueres inden udgangen af 2015. 

Andre oplysninger 
Arbejdstilsynet administrerer ordningen. Nærmere oplysninger om ordningen, herunder 
vejledning og ansøgningsskema vil kunne findes på http://arbejdstilsynet.dk/da/

Yderligere oplysninger om de nedslidningstruede brancher kan også findes på:  

www.forebyggelsesfonden.dk/forebyggelsespakker.html

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger  

§ 17.38.01 Dagpenge ved sygdom (§§ 17.31.55.10-17.31.55.20) 
Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 
2006. Arbejdsgiverne udbetaler dagpenge ved sygdom i de første 30 dage, hvorefter 
kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge. Efter sygedagpengeloven 
er der to forsikringsordninger. En for selvstændige erhvervsdrivende og en for mindre 
arbejdsgivere. 

1) Selvstændige erhvervsdrivende 
Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstæn
dige, der har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første (type 2-
forsikring) eller tredje fraværsdag (type 1-forsikring) og er uanset indtægtsgrundlag sikret 
dagpenge, der mindst udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb. Forsikringen giver 
også ret til minimumsydelsen ved fravær som følge af barsel eller adoption. 

Staten administrerer sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende og 
yder i den forbindelse et medfinansieringsbidrag. De selvstændige forsikrede finansierer 
hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 
tredje eller fra første sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4. (jf. § 17.31.55.10) 

For type 1 forsikringer fastsættes den årlige forsikringspræmie, således at de samlede 
statslige indtægter skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne til sygedagpenge. For type 2 
forsikringer fastsættes præmien, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af 
udgifterne. 

Arbejdsgivere, der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fravær, har ret til refu
sion, jf. lovens § 54. 

Modtagere og ordningens form 
Der er ca. 186.000 selvstændige erhvervsdrivende, som opfylder kriterierne for at kunne 
tegne en forsikring. Heraf havde ca. 51.500 selvstændige erhvervsdrivende pr. 1. de
cember 2013 valgt at tegne en forsikring gennem ordningen svarende til ca. 30 pct. af 
den potentielle målgruppe. Staten administrerer sygedagpengeforsikringen for selvstæn
dige erhvervsdrivende og yder i den forbindelse et medfinansieringsbidrag.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
For type 1-forsikringer fastsættes den årlige forsikringspræmie, så de samlede statslige 
indtægter fra bidraget skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne til sygedagpenge. For type 
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2-forsikringer fastsættes præmien, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. 
af udgifterne. 

2) Mindre private arbejdsgivere 

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden 
fraværsdag frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale sygedagpenge.  Arbejdsgiver
perioden er på 30 kalenderdage. 

De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejds
giverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3. (jf. § 17.31.55.20). 

Modtagere og ordningens form 
Der var knap 160.000 mindre private virksomheder, der opfyldte betingelserne for at 
kunne tegne en forsikring. Heraf havde ca. 33.350 mindre private virksomheder pr. 1. 
december 2013 valgt at tegne en forsikring. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Staten administrerer forsikringsordningen og yder i den forbindelse et medfinansierings
bidrag på 20 pct. af de samlede udgifter til sygedagpengerefusion forbundet med ordnin
gen.  

Andre oplysninger 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for ordningerne. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

UDDANNELSES- og FORSKNINGSMINISTERIET  

§ 19.25.05.61 Tilskud til Fonden til entreprenørskab (se også § 
08.32.08.10 Fonden til entreprenørskab) 
Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i 
iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik 
på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark. Fondens aktiviteter skal bidrage til 
regeringens målsætninger om øget vækst og uddannelsesinstitutionernes bidrag til et 
samfund med høj innovationskapacitet, som beskrevet i Danmark – Løsningernes land. 
Danmarks innovationsstrategi fra december 2012. 

Fondens virkemidler består af: 

1) Udvikle og tilbyde, samt indsamle og videreformidle gode eksempler på under
visningsmetoder, aktiviteter, materiale, efteruddannelsesforløb mv. til kvalifice
ring af entreprenørskabsundervisning/ -aktiviteter på uddannelsesinstitutioner 

2) Etablere netværk, samarbejder og kontakter mellem aktører på entreprenør
området, der skal medvirke til at fremme efterspørgsel, udbud og forankring af 
entreprenørskabsaktiviteter på uddannelsesinstitutioner. 

Modtagere og ordningens form 
Fondens projektstøtte går til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejnings
punkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet. For at sikre forankring af pro
jektet skal ansøger være en skole eller uddannelsesinstitution. Man kan altså ikke som 
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privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt, medmindre det sker i samarbejde 
med en uddannelsesinstitution. Alle de projekter, som Fonden giver støtte til, handler om 
udvikling af entreprenørskabsundervisning, men det specifikke fokus for de enkelte puljer 
skifter fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde. 

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

Derudover fungerer Fonden også som nationalt videncenter på entreprenørskabs
området, og kortlægger bl.a. udbredelsen af entreprenørskabsundervisning på alle ud
dannelsesniveauer fra grundskolen til videregående uddannelser, samt foretager effekt
målinger (særskilt bevilling). Endelig skal Fonden, opbygge netværk og arbejde for at 
binde eksisterende initiativer på området bedre sammen. 

Evaluering af ordningen  
Seneste evaluering af Fonden for Entreprenørskab er fra 2012. Evalueringen blev fore
taget af NIRAS Konsulenterne. Den viste at Fonden har nået størstedelen af de opsatte 
mål i de årlige resultatkontrakter, der underskrives med det tværministerielle partnerskab 
for innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Det betyder fx, at der på alle tre 
uddannelsestrin er sket en forøgelse af antallet af elever og studerende, der har deltaget 
i entreprenørskabsundervisning. Konklusionerne fra evalueringen var: 

1) Fonden har bidraget til at udbrede, styrke og forankre uddannelse i entrepre
nørskab bredt i uddannelsessektoren og har skabt en god platform for det frem
tidige arbejde. 

2) Fonden er blevet godt modtaget blandt interessenterne og har formået at bygge 
videre på gode relationer bredt i undervisningsverdenen.   

3) Konstellationen – en privat fond og offentlig finansiering – fungerer godt og 
medvirker til at sikre erhvervslivstilknytning.  

4) Danmark har med Fonden som aktør fået mere entreprenørskab i under
visningen for de samme midler og har udviklet sig til europæisk foregangsland. 

Yderligere oplysninger kan findes på:  
http://www.ffe-ye.dk/media/183843/evaluering_af_ffe_rapport.pdf

Hovedkategori: Erhvervsordning  

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

Danmarks Innovationsfond 
Den 1. april blev Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, høj
teknologi og innovation etableret som følge af en bred aftale, som inkluderer alle Folke
tingets partier. Med etableringen af innovationsfonden samles de konkurrenceudsatte 
midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i Det Strategiske Forsk
ningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én selvstændig 
fond. Fonden skal give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, 
der fører til en styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og be
skæftigelse i Danmark. Fonden har i 2014 et budget på knap 1,6 mia. kr. 

§ 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd  
(den del, som er notificeret som statsstøtte) 
Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 i henhold til Lov om 
forskningsrådgivning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010. Rådet 
støtter grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning inden for politisk priorite
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rede og tematisk afgrænsede forskningsområder. Rådet skal endvidere bidrage til at 
styrke formidlingen af forskningsresultater samt bidrage til et øget samspil mellem offent
lig og privat forskning og styrket internationalt forskningssamarbejde. Strategisk forsk
ning er et prioriteret område i Globaliseringsstrategien fra 2006. Her blev det klargjort, at 
strategisk forskning ikke kun har til formål at bidrage til velstandsudviklingen, men også 
skal bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer, fx inden for energi, miljø og 
sundhed. Strategisk forskning giver politikerne mulighed for – via finansloven – at fore
tage en overordnet prioritering af områder, hvor der er en særlig samfundsmæssig inte
resse i at styrke forskningen. 

I opgørelsen af erhvervsstøtte medregnes kun den del af bevillingen, som er notificeret 
som statsstøtte til EU-Kommissionen. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Hensigten med rådets arbejde er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærds
mæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på kort og 
langt sigt. 

Evaluering af ordningen 
Der foretages løbende evaluering/opfølgning på forskningsprojekterne af de forsknings
bevilgende organer.  

Andre oplysninger 
En del af bevillingen er afsat i henhold til aftale om fordeling af globaliseringsreserven til 
forskning og udvikling 2010-2012 og aftale om Fordeling af Forskningsreserven 2012. 
Ordningen indgår på forskningsrammen. Muligheden for at give en bevilling til private 
virksomheder er notificeret til Kommissionen. 

Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på/i: 

1) www.fivu.dk/dsf

2) Styrelsen for Forsknings- og Innovation (2013): Strategisk forskning – princip
per og virkemidler. 

3) Styrelsen for Forskning- og Innovation (2009): Evaluering af forskningsrådssy
stemet i Danmark. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§ 19.55.07.10 Højteknologifonden 
Højteknologifonden blev etableret i 2005 og tager sigte på at forbedre samarbejdet og 
teknologioverførslen mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder, at styrke 
en række forskningsområder med et klart erhvervsmæssigt potentiale, og at anspore 
virksomhederne til at investere i forskning og udvikling, jf. Lov om Højteknologifonden, 
L1459 22/12 2004. Bevillingen fastsættes årligt i forbindelse med finansloven.  

Modtagere og ordningens form 
Ordningen støtter forskning, der gennemføres af forskningsinstitutioner og virksomheder 
i samarbejdsprojekter. Virksomheder inden for alle sektorer kan modtage støtte til forsk
nings- og udviklingsprojekter fra fonden. Virksomheder af enhver størrelsesorden er 
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støtteberettigede, men fonden er forpligtet til at gøre en særlig indsats for at fremme 
SMV’s F&U-aktiviteter. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
-

-
-

-

-

-

-

-

-

Formålet med ordningen er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Dan
marks udvikling som højteknologisk samfund. Ordningen indebærer overførsel af stats
lige midler til private virksomheder med henblik på at styrke forskning med erhvervs
mæssigt potentiale.  

Evaluering af ordningen 
Der foretages evalueringer af afsluttede projekter.  

Andre oplysninger 
Ordningen er notificeret til Kommissionen som statsstøtte. Ordningen indgår på forsk
ningsrammen. (Bevillingen er aftalt mellem den tidligere regering og DF.) 

Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på: www.hoejteknologifonden.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

§§ 19.74.01.15 - 19.74.01.75 Udvikling af kompetencer og teknologi 
mv. 
Området omfatter en række FoU-initiativer, der sigter mod at skabe videnspredning, 
kommercialisering af forskning og samarbejde om forskning, udvikling og innovation 
mellem vidensinstitutioner og virksomheder, jf. Lov om teknologi og innovation. Initiativ
områderne administreres af Rådet for Teknologi og Innovation (etableret medio 2002). 
Initiativerne omfatter: 

§ 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS)  
Der eksisterer i dag ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). GTS-institut
terne er almennyttige institutioner, der drives som selvejende erhvervsdrivende fonde 
eller organisationer, og som indsamler, opbygger og udvikler teknologiske og forsknings
mæssige kompetencer blandt andet gennem resultatkontrakter med Rådet for Teknologi 
og Innovation og formidler denne viden til dansk erhvervsliv. De er samtidig brobyggere 
til forsknings-, uddannelses- og teknologiske institutioner i ind- og udland. Godkendte 
Teknologiske Serviceinstitutter samarbejder primært med erhvervslivet gennem deres 
almindelige kommercielle aktiviteter. De indgår derudover i en række forsknings- og 
udviklingssamarbejder med blandt andet universiteter.  

§ 19.74.01.50. Samarbejde om kompetencer 
Der eksisterer to ordninger, som kaldes Videnpilot og ErhvervsPhD. De understøtter 
mulighederne for flere højtuddannede i erhvervslivet. Videnpiloter er et tilbud om ansæt-
telse af en højtuddannet medarbejder til små og mellemstore virksomheder, der ikke har 
erfaring med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Et ErhvervsPhD-projekt er et 
treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksom
hed og samtidig indskrives på et universitet. Flere højtuddannede i virksomhederne skal 
øge videns- og innovationsniveauet og dermed forbedre virksomhedernes konkurrence
evne blandt andet på internationalt plan. ErhvervsPhD og Videnpilot er begge notificeret 
som statsstøtte.  
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§ 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer 
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

Der findes seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet. Formålet med innovationsmil
jøordningen er at skabe og udvikle flere videntunge iværksættervirksomheder med unik
ke kompetencer, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder. Innovationsmiljøer
ne bidrager til dette formål ved at identificere og vurdere forretningsideer med kommer
cialiseringspotentiale, samt hjælpe lovende videniværksættere med at realisere disse 
projekter gennem tilførsel af udviklingskapital. Innovationsmiljøerne arbejder i det meget 
tidlige stadie af kommercialiseringsprocessen, hvor der er betydelig usikkerhed om, 
hvorvidt sådanne projekter kan realiseres. Innovationsmiljøerne udgør et væsentligt 
bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og det private kapital
marked på den anden side. Innovationsmiljøerne er etableret på baggrund af EU-udbud. 

§ 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning 
Området omfatter to programmer: 1) program for innovationsprojekter og 2) Innovations
netværk Danmark programmet. Inden for innovationsprojekter er der tre samspilsvirke
midler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eks
terne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, viden
kupon og åbne midler. Innovationsnetværk Danmark programmet har etableret omkring 
22 nationale innovationsnetværk, som er en national infrastruktur til understøttelse af 
samarbejde mellem universiteter, GTS-institutter, andre offentlige vidensinstitutioner, 
virksomheder og andre offentlige og private parter om FoU-samarbejde, matchmaking 
mellem virksomheder og forskere mv. I henhold til lov om teknologi og innovation kan 
der desuden gives støtte til dansk deltagelse i internationale organisationer, der fremmer 
samarbejde om forskning og innovation.   

Modtagere og ordningens form 
Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer aktiviteter på ovennævnte områder, jf. 
Lov om teknologi og innovation. Støtteformen varierer under de enkelte programmer. 
Som hovedregel finansierer de deltagende virksomheder selv fuldt ud deres egen delta
gelse i projekterne og netværkene, mens Rådet for Teknologi og Innovation finansierer 
universiteternes samt forsknings- og teknologiinstitutionernes deltagelse i samarbejde 
med private. Den private medfinansiering varieret typisk mellem 50-75 pct. af et projekts 
eller netværks samlede budget.  

Ordningernes formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
De forskellige FoU-initiativer under Lov om teknologi og udvikling tilsigter navnlig at 
fremme:  

1) Samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, 
danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske 
serviceinstitutter, vidensinstitutioner og virksomheder 

2) Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forsknings
resultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden  

3) Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder 

4) Innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede 
virksomheder 

5) Internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi 
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Evaluering af ordningerne 
-

-

-

-
-

-

-
-

-

Alle virkemidler/ordninger under Rådet for Teknologi og Innovation bliver løbende evalu
eret samt effekt- og performancemålt i overensstemmelse med de nyeste forsknings
metoder af uafhængige forskere. Rådet for Teknologi og Innovation har en strategi for 
effektmåling og evaluering af alle rådets virkemidler. Hertil kommer, at Styrelsen for 
Forskning og Innovation har lavet en forskningsbaseret større analyse af de privat- og 
samfundsøkonomiske effekter af virksomhedernes forskning, udvikling og innovation 
samt årligt udarbejder statistikker og prognoser for udviklingen på området. Effektmålin
gerne viser signifikante effekter på en lang række områder såsom arbejdsproduktivitet, 
eksportvækst, patenteringsaktivitet, beskæftigelse, omsætning mv. 

Andre oplysninger 
Ordningerne indgår på forskningsrammen og er omfattet af Aftale om fordeling af globa
liseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om fordeling af forsk
ningsreserven 2012. 

Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på/i: 

L 419 6/6 2002 om teknologi og innovation. 

www.fivu.dk

Årsberetning vedrørende Råd for Teknologi og Innovation 

InnovationDanmark 2009 – status og evaluering af Rådet for Teknologi og Innovations
indsats. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

KULTURMINISTERIET 

§ 21.11.45.20 Center for kultur- og oplevelsesøkonomi  
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) blev etableret af Kulturministeriet og 
Erhvervs- og Vækstministeriet i 2008, og har til formål at styrke vilkårene for vækst gen
nem bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets er
hvervsmæssige kompetencer. 

Støttemodtager og støtteform 
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en rammeaftale og handlingsplan mellem CKO og 
Kulturministeriet / Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
CKO skal arbejde på at fremme gensidigt værdiskabende kompetenceudveksling mellem 
kultur- og erhvervsliv, herunder dels for at øge kendskabet til anvendelsen af kreativitet 
og oplevelser i erhvervslivet, dels for at styrke de forretningsmæssige kompetencer i 
kulturlivet.  CKO har fokus på særlige vækstudfordringer i de kreative erhverv inden for 
bl.a. forretningsudvikling, finansiering og internationalisering.  

CKO arbejder for at realisere vækstpotentialerne i Danmarks kreative økonomi, herunder 
ved at fremme de kreative erhverv på nationalt og internationalt plan, samt ved at frem
me den strategiske anvendelse af kreative kompetencer og oplevelseselementer i det 
øvrige erhvervsliv.  

 64 

http://www.fivu.dk/


 

Evaluering af ordningen 
Der følges hvert år op på, om CKO opfylder målene i deres handlingsplan.   
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Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi blev evalueret i 2012, som en del af en samlet 
evaluering af den politiske aftale fra 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelses
økonomien i Danmark. 

Andre oplysninger  
Yderligere oplysninger kan ses på: www.cko.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

Mediestøtte 

Den 1. januar 2014 trådte en ny mediestøtteordning i kraft. Ordningen består overordnet 
af tre former for støtte, som fordeles af et Medienævn, nedsat af Kulturministeren: Pro
duktionsstøtte, en innovationspulje og saneringsstøtte. Desuden er der oprettet en tre
årig overgangspulje i sammenhæng med produktionsstøtten.  

Produktionsstøttens hovedordning 

I alt 363,6 mio. kr. årligt (Fremgår ikke af FL14). 

Fra produktionsstøtteordningen ydes redaktionel produktionsstøtte til trykte og skrevne 
internetbaserede nyhedsmedier. For at opnå støtte skal mediet opfylde en række ind
holdsmæssige kriterier. Blandt andet skal mindst halvdelen af indholdet bestå af re
daktionelt stof, mindst halvdelen af det redaktionelle stof skal behandle politiske, sam
fundsrelaterede og kulturelle temaer og mindst en sjettedel af det samlede indhold skal 
være egenproduceret. I sammenhæng med produktionsstøtteordningen er der oprettet to 
supplementsordninger. Fra den ene gives der støtte til landsdækkende dagblade, som i 
særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat samt 
udkommer minimum fire gange om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 ek
semplarer pr. udgivelse. Fra den anden gives der støtte til skrevne internetbaserede 
nyhedsmedier, som ikke ejes eller udgives af en virksomhed, der også udgiver et ny
hedsmedie, som direkte eller indirekte er støttet i henhold til lov om radio- og fjernsyns
virksomhed, eller som er omfattet af bestemmelser om moms for dagblade m.v. i hen
hold til lov om merværdi.  

Støttemodtager og støtteform 
Produktionsstøtten ydes til trykte nyhedsmedier, eksempelvis dagblade, dagblads
lignende publikationer og fagblade samt til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, 
herunder indhold via apps og tablets. Herudover er det muligt at støtte nye og ukendte 
medieplatforme med henblik på det størst mulige udbud og udbredelse af nyheder. Støt
ten fra hovedordningen beregnes i forhold til de enkelte mediers redaktionelle om
kostninger og det beløb, der årligt afsættes til formålet på finansloven. Støtten fra sup
plementsordningen til små, landsdækkende dagblade udgør differencen mellem de støt
teberettigede blades støtteniveau under den tidligere distributionsstøtte og den nu
værende produktionsstøtte. Dog kan den samlede støtte ikke overstige mediets samlede 
redaktionelle omkostninger. Støtten fra supplementsordningen til skrevne fritstående 
internetmedier beregnes i forhold til de enkelte nyhedsmediers redaktionelle om
kostninger og det beløb, der årligt afsættes til formålet på finansloven. 
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Ordningens formål og støtteelement  

-
-

-
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-

-

-

Produktionsstøtten har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder 
af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demo
krati og den demokratiske debat i Danmark. Mediestøtten skal således sikre, at der fort
sat produceres og udbredes publicistisk indhold af høj kvalitet i Danmark, og at indholdet 
spredes på flest mulige relevante platforme til flest mulige borgere. Endvidere skal me
diestøtten øge borgernes mulighed for at holde sig informeret lokalt, nationalt og interna
tionalt, hvilket skal ske ved at støtte produktionen af redaktionelt indhold, mens ansvaret 
for, på hvilken platform indholdet bedst når ud til borgerne, overlades til medierne selv. 
På den måde bliver mediestøtten i videst muligt omfang uafhængig af den teknologiske 
udvikling. 

Derudover har supplementsordningen til skrevne fritstående internetmedier til formål at 
skabe lige konkurrenceforhold for fritstående skrevne internetbaserede nyhedsmedier, 
der ikke udgives af en virksomhed, som direkte eller indirekte modtager anden medie
støtte. Dermed bidrager ordningen til at skabe grobund for udvikling af skrevne internet
baserede nyhedsmedier og dermed mere mangfoldighed. 

Evaluering af ordningen 
Mediestøtten evalueres efter senest tre år, dvs. i folketingsåret 2016-2017. 

Andre oplysninger 
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. på finansloven for 2014 afspejler ikke den nye 
mediestøtteordning, som fremgår af den nye lov om mediestøtte, der blev vedtaget i 
december 2013, idet mediestøtteloven på tidspunktet for udarbejdelsen af finansloven 
endnu ikke var vedtaget. Hjemlen til at disponere over udgifter og indtægter efter den 
nye ordning er tilvejebragt gennem bevillingsparagraffen, dvs. finanslovens § 45, der 
indeholder en bemyndigelse til i finansåret at disponere med hensyn til udgifter og ind
tægter, som følge af nye love, der vedtages i tiden fra den 15. oktober i året forud for 
finansåret til udløbet af finansåret, jf. budgetvejledningen 2.2.19. 

Forudsætningen herfor er, at udgifterne og indtægternes størrelse eller beregnings
grundlag tydeligt fremgår af de pågældende love eller deres forarbejder. Der er i L 20 om 
den nye mediestøttelov, afsnit 7 i bemærkningerne om det økonomiske grundlag for 
støtteordningen, nøje redegjort for økonomien i den nye ordning, herunder for be
villingens opdeling i de forskellige puljer mv. 

Lov om mediestøtte findes på retsinformation: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161108

Nærmere information om produktionsstøtteordningen findes på Kulturstyrelsens hjem
meside:  

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/mediestoette/produktionsstoette/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

Evaluering af ordningen 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning samt supplementsordning til 
små, landsdækkende dagblade. 
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Overgangsordning  
21 mio. kr. i 2014, 14 mio. kr. i 2015 og 7 mio. kr. i 2016 (Fremgår ikke af FL14)  

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

Fra overgangsordningen ydes støtte til nyhedsmedier, som er særlig berørt af omlæg
ningen fra distributionsstøtte til produktionsstøtte.  

Støttemodtager og støtteform 
Overgangsordningen ydes til nyhedsmedier, som samlet modtager mindre i støtte fra 
produktionsstøtteordningen i 2014 end det beløb, som mediet modtog i distributions
støtte i 2012. Fordelingen af støtten vil ske forholdsmæssigt i forhold til den reducerede 
støtte i 2014, så kompensationsgraden bliver ens for de berørte medier. Støtten ned
trappes over en treårig periode for derefter at bortfalde. Støtten nedskrives i overgangs
perioden med en tredjedel pr. år. Lofterne i produktionsstøtteordningens hovedordning 
samt supplementsordninger gælder ikke for støtte fra overgangsordningen.  

Ordningens formål og støtteelement 
Puljen har til formål gøre det muligt for nyhedsmedier, der får væsentlig mindre i støtte 
under den nye ordning i forhold til de tidligere støtteordninger, at omstille sig til et lavere 
støtteniveau.  

Evaluering af ordningen 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier. 

Andre oplysninger 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

Innovationspuljen 
20. mio. kr. årligt (Fremgår ikke af FL14) 

Fra Innovationspuljen ydes projektstøtte til etablering og udvikling af trykte nyhedsmedier 
og skrevne internetbaserede nyhedsmedier.  

Støttemodtager og støtteform 
Støtte fra Innovationspuljen ydes i form af etableringsstøtte og udviklingsstøtte. Etable
ringsstøtte ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor et nyt, selvstændigt nyheds
medie etableres. Udviklingsstøtte ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor der gen
nemføres en omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med 
henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionel
le indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.  

Ordningens formål og støtteelement 
Puljen har til formål at sikre et fortsat incitament til innovation i branchen med såvel nye 
medievirksomheder som udvikling af eksisterende medievirksomheder i tråd med mar
kedet og nye teknologier. Fra puljen vil der også kunne gives støtte til anvendelse af og 
forsøg med ny teknologi samt til samspillet mellem medieplatforme. Udvikling af nye 
eksperimenterende tiltag, eksempelvis i samarbejde mellem grupper af medier, skal 
ligeledes kunne støttes. I etableringsfasen og i forbindelse med den indledende produk
tion vil der eksempelvis kunne ydes støtte til materialer, lokaler, fremstillingsanlæg, frem
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stillingsplatforme eller lønudgifter. Støtte til udvikling vil kunne ydes til projekter, som 
eksempelvis retter sig mod produktudvikling, markedsudvikling og indholdsudvikling eller 
projekter, der omfatter gennemførelse af investeringer i opførelse, ombygning, udvidelse 
og modernisering af anlæg m.v. til fremstilling og formidling af nyhedsmedier.  

Evaluering af ordningen 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier. 

Andre oplysninger 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier 
om finansloven. 

Lov om mediestøtte findes på retsinformation: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161108

Nærmere information om Innovationspuljen findes på Kulturstyrelsens hjemmeside: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/mediestoette/innovationspuljen

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

Saneringsstøtte 
Der er ikke afsat særskilte midler hertil. 

Der kan bevilges saneringsstøtte til nyhedsmedier, der er kommet i akutte økonomiske 
problemer, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til 
at sikre nyhedsmediets videreførelse.  

Støttemodtager og støtteform 
Saneringsstøtten til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier vil i 
henhold til EU’s statsstøtteregler blive givet som redningsstøtte i form af en lånegaranti 
samt en efterfølgende omstruktureringsstøtte. Medienævnets bevilling skal godkendes af 
EU-Kommissionen, før saneringsstøtten kan gennemføres. 

Ordningens formål og støtteelement 

-

-

Ordningen har til formål at undgå en umiddelbart forestående lukning af et nyhedsmedie 
og dermed give det mulighed for at foretage nødvendige justeringer, som vil kunne sikre 
nyhedsmediets umiddelbare overlevelse. For at et nyhedsmedie kan komme i betragt
ning til saneringsstøtte, må der være betydelig risiko for, at det uden støtte må indstille 
sine aktiviteter og eventuelt gå i betalingsstandsning i løbet af kort tid, og at der ikke vil 
være reelle muligheder for at tilvejebringe det fornødne økonomiske grundlag fra anden 
side. Støtten gives som reversibel redningsstøtte, eksempelvis i form af lån eller låne
garanti samt efterfølgende omstruktureringsstøtte.  

Evaluering af ordningen 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier. 

Andre oplysninger 
Jf. samme afsnit under produktionsstøttens hovedordning, supplementsordning til små, 
landsdækkende dagblade og supplementsordning til skrevne fritstående internetmedier 
om finansloven. 
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Lov om mediestøtte findes på retsinformation: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161108

Nærmere information om saneringsstøtte findes på Kulturstyrelsens hjemmeside: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/mediestoette/saneringsstoette/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

§ 21.11.62.15 Blade og tidsskrifter 
32,5 mio. kr. i 2014. Nedtrappes derefter over en treårig periode til 20 mio. kr. i 2017  

Fra Bladpuljen ydes distributionsstøtte til visse periodiske blade og tidsskrifter. 

Støttemodtager og støtteform 

-

-

-
-

-

-
-

Støtte fra Bladpuljen ydes til udgivere af blade og tidsskrifter, som udkommer mindst to 
gange årligt og har indhold af almennyttig eller humanitær karakter eller behandler em
ner inden kultur, undervisning, idræt, miljø eller religion.  

Ordningens formål og støtteelement 
Formålet med ordningen er at støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt 
grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og 
fremme af foreningslivet. Støtten fra Bladpuljen beregnes i forhold til de enkelte blades 
antal distribuerede eksemplarer og det beløb, der årligt afsættes til formålet på finans
loven.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen er evalueret i forbindelse med Udredning af den fremtidige offentlige medie
støtte fra september 2009 og Mediestøtteudvalgets rapport Demokratistøtte – Frem
tidens offentlige mediestøtte fra september 2011. Bladpuljen er senest justeret i 2013.   

Andre oplysninger 
Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter findes på retsinforma
tion: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11910

Nærmere information om Bladpuljen findes på Kulturstyrelsens hjemmeside: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/aviser-og-blade/bladpuljen/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

§ 21.11.62.17 Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter 
I 2014 til 2016 anvendes 1 mio. kr. om året til at understøtte ideelle foreningsblades 
overgang fra fysisk distribution til digital distribution.  

Støttemodtager og støtteform 
Ideelle foreningsblade, der har modtaget distributionsstøtte til visse periodiske blade og 
tidsskrifter i 2013 og efterfølgende år bydes gratis undervisning og påfølgende råd
givning i forskellige Open Source eller freeware løsninger samt i forskellige formidlings
muligheder.  
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Ordningens formål og støtteelement 
Formålet med hjælpen er at understøtte en udvikling af blade og tidsskrifter, således at 
de i højere grad får forudsætningerne for at distribuere publikationen digitalt frem for 
fysisk.  

Evaluering af ordningen 
Konverteringshjælpen bortfalder efter tre år, hvorefter Datagraf Communications, som 
varetager opgaven, skal evaluere ordningen.  

Andre oplysninger 
Konverteringshjælpen fremgår af bemærkningerne til lov om mediestøtte: 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L20/20131_L20_som_fremsat.pdf

-

-

-

-

-

-

Desuden fremgår ordningen af finansloven for 2014.Nærmere information om konverte

ringshjælpen findes på Kulturstyrelsens hjemmeside: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/udbud-og-hoeringer/ 

afsluttede-udbud/praekvalifikation-konverteringshjaelp/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

§ 21.24.03.10 - 21.24.03.50 Tilskud til filmformål mv. 
Bevillingen til tilskud til filmformål er fastlagt i filmaftalen 2011-2014. Ordningen inde
holder 4 delregnskaber på finansloven: spillefilm, kort- og dokumentarfilm, talentudvikling 
og andre formål. Inden for de 4 delregnskaber finansierer tilskuddet til filmformål mv. en 
lang række tilskudsordninger, som administreres af Det Danske Filminstitut. DR og TV2 
medfinansierer talentudviklingsordningen. Eksempler på støtteordninger under tilskud til 
filmformål er markedsordningen og konsulentordninger for spillefilm samt kort- og doku
mentarfilm. Markedsordningen retter sig mod film med et stort publikumspotentiale, 
mens konsulentordningen retter sig mod film med stærke kunstneriske kvaliteter. Støtten 
kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. Konsulen
tens rolle i konsulentordningen består i at prioritere de økonomiske støttemidler, som 
staten har afsat. Konsulenten indtager en rolle som bindeled mellem ansøgeren og 
Dansk Filminstituts direktion og medvirker til at garantere, at prioritering af støttemidlerne 
sker i samklang med intentionerne i Filmloven og rammeaftalen mellem Det Danske 
Filminstitut og Kulturministeriet. Konsulentordningen og markedsordningen støtter først 
og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm eller 
kort- og dokumentarfilm. Filmstøtteordningen har fungeret under forskellige former siden 
1964. 

Støttemodtager og støtteform 
En lang række film og filmrelaterede projekter, herunder biografer, modtager støtte fra 
tilskud til filmformål mv. For så vidt angår filmproduktionen ydes der støtte til manuskript
udarbejdelse, udvikling, produktion og lancering af danskproducerede spillefilm samt 
kort- og dokumentarfilm. Støtte til film, der produceres i samarbejde med udenlandske 
producenter, forudsætter, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den uden
landske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen. 

Tilskuddet ydes som direkte støtte. Der er ikke noget generelt maksimalt støttebeløb. 
Det afhænger af den enkelte ordning. 
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Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med tilskud til filmformål mv. er at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og 
biografkultur, jf. filmloven. 

-

-

-

-

-

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i direkte branchestøtte til producenter af film, 
biografer mv., idet de støttede aktiviteter potentielt kan foregå på markedsvilkår i kon
kurrence med lignende aktiviteter. 

Evaluering af ordningen 
Det Danske Filminstitut har gennemført en midtvejsevaluering af støttesystemet. Evalue
ringen blev forelagt forligskredsen i foråret 2013. 

Andre oplysninger 
Ordningen er bundet af filmaftalen 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, Libe
ral Alliance og Kristendemokraterne.  

Ordningen er notificeret til EU-kommissionen som statsstøtte. 

Yderligere oplysninger kan ses på:  

1) Det Danske Filminstituts hjemmeside: www.dfi.dk

2) Støtten er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004: 
 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11926#K5 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

§ 21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlæg 
For at fremme den kvalitative udvikling af danske zoologiske anlæg gives der støtte til 
anlæg med høj kvalitet og gode udviklingsperspektiver. Størrelsen af det statslige tilskud 
fastlægges under hensyn til bl.a. det enkelte anlægs kvaliteter og aktivitetsniveau samt 
størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet. Der er ikke noget maksimalt støt
tebeløb. Ordningen blev oprettet i 2000, og bevillingen administreres af Kulturstyrelsen. 

Støttemodtager og støtteform 
I 2014 blev der givet støtte til 8 zoologiske anlæg, Der gives fortrinsvis støtte til få, øko
nomisk bæredygtige anlæg. Zoologisk Have København modtog 15,0 mio. kr., hvilket var 
det højeste støttebeløb. Kattegat Centret modtog 1,1 mio. kr., hvilket var det laveste 
støttebeløb. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Sigtet med at yde tilskud er at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i de 
zoologiske anlægs arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis samt 
anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. De 
zoologiske anlægs aktiviteter sker på markedsvilkår og er i helt overvejende grad dækket 
af entréindtægter. Modtagerne får derfor en økonomisk fordel af ordningen. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen i den nuværende form blev indført i 2000 og er endnu ikke blevet evalueret. 
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Andre oplysninger 
Som led i aftalen om Forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 
2009-prisniveau. 

Yderligere oplysninger kan ses på Kulturministeriets Koncerncenters hjemmeside: 
www.kum.dk

Støtten er reguleret i lov nr. 255 af 12. april 2000: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11768

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

MILJØMINISTERIET 

§ 23.23.11.20. Miljømærkeordninger 
-

-

-

-
-

-

Ordningen finansierer udgifter til Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Miljø
mærkning Danmark varetager den daglige administration af det europæiske miljømærke 
Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen i Danmark og fungerer samtidig som en 
uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark finansieres 
delvist af staten. 

Samlet betaler virksomhederne i de to ordninger ca. 60 pct. af omkostningerne gennem 
gebyrer (2012). 

Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at udvikle kriterier (standarder) for forskellige 
produktområder, at behandle ansøgninger om licens fra virksomheder samt generel 
rådgivning og kommunikation om miljømærkearbejdet og miljømærkerne i Danmark. For 
at sikre troværdighed afholder Miljømærkning Danmark kontrol og tilsyn med virksom
heders brug af miljømærkerne. 

Blomsten og Svanen er en frivillig ordning for producenter. Over 30 produktområder i 
Blomsten og over 60 produktområder i Svanen kan mærkes med et miljømærke (der er 
overlap i produktområderne). Produktområder omfatter dagligvarer som køkkenruller og 
shampoo samt langvarige forbrugsgoder som møbler og computere. Serviceydelser kan 
også miljømærkes, fx hoteller, dagligvarebutikker, rengøring og bilvaskehaller. Primo 
2014 er godt 13.000 produkter mærket med Blomsten eller Svanen i Danmark. Det esti
meres, at omsætningen af miljømærkede varer er steget med 50 % i perioden 2009-
2012. Fødevarer og medicin kan ikke mærkes med Blomsten eller Svanen.  

Svanens retningslinjer tilkendegiver, at ordningen på sigt skal være selvfinansierende 
især for den del, der har med virksomhedernes ansøgning om licens og administration at 
gøre, men det er også meningen, at licenshaverne betaler en del af de udgifter, som 
Miljømærkning Danmark har til kriterieudvikling i ordningen. Det vurderes, at virksom
hederne afholder tæt på 100 pct. af omkostningerne ved behandlingen af licens til sva
nemærket i form af et ansøgningsgebyr på € 2.000, og et årligt gebyr, der afhænger af 
omsætningen af det miljømærkede produkt. 

Blomstens reviderede forordning (2009) angiver, at virksomheder skal betale de reelle 
administrationsomkostninger ved ansøgning om licens, med et maksimalt ansøgnings
gebyr på € 1.200. Der betales tillige et fast årligt gebyr på € 1.500. For både ansøgnings- 
og årsgebyr ydes der 50 pct. rabat til små- og mellemstore virksomheder. Gebyr-
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-

-
-

-

-

-

strukturen betyder en selvfinansieringsgrad på ca. 33 pct. af de reelle administrations
omkostninger i Blomsten (2012). 

Miljømærkenævnet har opgaver i forbindelse med Svanen og Blomsten. Herunder blandt 
andet at fastlægge mandat for nævnsformandens forhandlinger om kriteriesæt og ret
ningslinjer for Svanen i det nordiske miljømærkenævn, at rådgive om kriterier for Blom
sten og træffe principielle beslutninger i spørgsmål om administration af miljømærkerne, 
samt behandle klager over Miljømærkesekretariatet. 

Støttemodtager og støtteform 
Producenter af miljømærkede produkter opnår en fordel af ordningen. Midlerne går til 
finansiering af Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Virksomhederne søger 
om licens mod betaling af et gebyr (delvis finansiering af en serviceydelse). 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med miljømærkning af produkter er at fremme udvikling, afsætning og an
vendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. 

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i, at staten delvist finansierer udgifterne til 
miljømærkearbejdet i Danmark. Der er tale om en frivillig ordning med en overvejende 
egenbetaling for arbejde knyttet direkte til virksomheden selv. At virksomhederne allige
vel deltager viser netop, at der er en økonomisk fordel ved ordningen. 

Evaluering af ordningen 
Det europæiske miljømærke Blomsten blev etableret i 1992, og Danmark har været med 
fra starten. Danmark tilsluttede sig det nordiske miljømærke Svanen i 1997. Der er siden 
2004 blevet gennemført årlige undersøgelser af danskernes kendskab til miljømærkerne. 
Den seneste undersøgelse fra 2012 viser, at knap 90 pct. kender til svanemærket. 
Kendskabet til Blomsten veg kraftigt i 2010 fra 60 pct. til knap 30 pct. i forbindelse med 
revisionen af EU miljømærkeforordningen og Kommissionens ønske om et nyt logo, men 
kendskabet er stigende igen (35 pct. i 2012). 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger, herunder aktuelle gebyrsatser, miljømærkekriterier og virksom
heder med miljømærkelicenser kan ses på Miljømærkning Danmarks hjemmeside: 

www.ecolabel.dk

Miljømærkeordningerne er reguleret i bekendtgørelse om det europæiske og nordiske 
miljømærke, bekendtgørelse nr. 447 af 23. april 2010: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131387#Not1   

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder 
vedr. affald og genanvendelse 
Af kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og 
undersøgelser inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse og 
anden affaldshåndtering.  

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 blev der afsat 16 mio. kr., og endvidere 8,9 
mio. kr. årligt i 2014-2016 på finansloven for 2014, til projekter der understøtter oplysning 
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om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling (såkaldte ”grønne ildsjæle”). Der 
kan være tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og 
debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager 
til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv. 

Støttemodtager og støtteform 
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Midlerne til grønne ildsjæle er erhvervsfremme. For de øvrige midler ydes der ikke di
rekte støtte til enkelte virksomheder, men virksomhederne kan indgå i samarbejde om 
nye løsninger mellem myndigheder og erhvervsliv. Støtten består i at staten påtager sig 
udgifter til at udvikle og formidle aktiviteter vedr. affaldsforebyggelse og affalds
håndtering. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen har til formål at understøtte fx regeringens ressourcestrategi med særlig fokus 
på affaldsforebyggelse og affaldshåndtering m.m.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen er ikke blevet evalueret. 

Andre oplysninger 
Link til regeringens ressourcestrategi: www.mst.dk/Annoncer/Ressourcestrategi_affald/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.23.11.60. Lukkede ressourcekredsløb – forbrugerprodukter 
Aftale om konkret udmøntning af indsatsen med aftalepart udestår. 

§ 23.23.12.10. Ressourcestrategi 
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finans
loven for 2014 er der afsat 50 mio. kr. årligt i 2014-2017 til gennemførslen af initiativer til 
understøttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i rege
ringens ressourcestrategi. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 
2015-2017 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Midlerne kan bl.a. priori
teres i samarbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder, således at sortering 
og genanvendelse af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning af midlerne 
forventes således i vidt omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samarbej
det kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i hushold
ningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt erfarings
udveksling mellem kommunerne. Til gennemførelse af projekter kan der nedsættes en 
ressource-taskforce, der leverer en pakke af målrettede tilbud til kommuner og borgere. 
Ressource-taskforcen kan bestå af eksperter (fx ingeniører, økonomer og kommunikati
onsmedarbejdere) for at støtte de kommuner, der ønsker sparring, når de skal i gang 
med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan prioriteres midler til tekno
logiudvikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan f.eks. 
være inden for områderne: Udsortering, forsortering og genanvendelse af materialer mv. 
Der kan afsættes tilskudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af 
partnerskaber, der kan sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at 
fremme genanvendelse. 

Støttemodtager og støtteform 
En del af midlerne vil indgå i det årlige udbud af projekter under MUDP-programmet. Der 
kan læses mere om denne ordning på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
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Vedrørende de øvrige midler ydes der ikke direkte støtte til enkelte virksomheder, men 
virksomhederne kan indgå i samarbejde om nye løsninger mellem myndigheder og er
hvervsliv. Støtten består i, at staten påtager sig udgifter til at udvikle og formidle aktivi
teter og information vedr. affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningens formål er at understøtte gennemførslen af initiativer til understøttelse af 
målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i regeringens ressource
strategi. Erhvervsfremme- og støtteelementet består primært i, at en række opgaver 
udvikles og udføres af private virksomheder på området, og disse kan søge tilskud til 
udvikling af bedre løsninger indenfor programmets ramme. 

Andre oplysninger 
Link til regeringens ressourcestrategi: 

www.mst.dk/Annoncer/Ressourcestrategi_affald/

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.24.31.10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler  
Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et 
bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitering og varslingssystemer 
for en række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om god
kendelser af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til 
økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndig
hedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere (bl.a. 
om ulovlige sprøjtemidler), styrkelse af varslingssystemer for pesticider i grundvand, 
autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, sta
tistik over forbrug af sprøjtemidler, mv. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og 
Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet 
til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og råd
givning om sprøjtemidlers anvendelse. Der er i alt tilført 30,9 mio. kr. i 2013, 33,9 mio. kr. 
i 2014 og 37,1 mio. kr. i 2015. 

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre 
fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers 
sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpel
sesmiddelforskning følger reglerne i forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven 
foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og 
foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte mini
stre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en be
stemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund 
heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet 
støtteværdige. 

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved 
offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser 
med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af 
bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af 
pesticider. 
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Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, 
der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forsk
ningsprojekt. 

Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Til
skudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budget
vejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 

For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med be
kæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af be
kæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den 
årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.27.06 Virksomhedsordningen  
Virksomhedsordningen skal understøtte miljøfremmende arbejde i virksomheder og hos 
miljømyndigheder gennem fortsat udvikling og justering af rammevilkårene. Der kan 
gives tilskud til virksomhedstiltag og projekter, som har potentiale for miljøgevinster, som 
fremmer erhvervslivets miljøløsninger og miljøadministration. Virksomhedsordningen 
skal ses som et redskab til at styrke virksomheders miljøadministration, fremme bære
dygtig udvikling og gøre dansk, EU- og international miljøregulering enkel at administrere. 

Støttemodtager og støtteform 
Staten arbejder sammen med erhvervslivet på at forenkle og modernisere administra
tionen og minimere omkostningerne i forbindelse med miljøadministration. 

Bevillingen er i 2012-2015 overført til finansiering af Grøn teknologi på konto 23.27.09. I 
2014 er der en lille bevillingen på 0,5 mio.kr og i 2015 er der en bevilling på 2,5 mio.kr. 
De vil blive anvendt indenfor ordningens formål efter udbud eller ansøgning.  

Supplerende oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/ 

Tilskudsordninger+på+erhvervsområdet/Virksomhedsordning/

Lovgrundlaget for ordningen findes i Bekendtgørelse om virksomhedsordningen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128112

Hovedkategori: Grøn omstilling 

Område: Andre ordninger 

§ 23.27.09. Grøn teknologi 
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljømi
nisteriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-
2015. Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. år
ligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt eta
blering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og 
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globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe kon
kurrencedygtig miljøteknologi.  

Der er udstedt BEK nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ord
ningen.  

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten 
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev der afsat 95 mio. kr. til 
en indsats for miljøteknologier. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bæredygtigt 
og økologisk byggeri.  

Tilskud gives til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførligheds
undersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske mulig
heder og behov. Midlerne anvendes med fokus på vand og klimatilpasning, ressource
effektivitet og affald, kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og af
prøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, 
herunder økologisk nybyggeri og renovering. Indsatsen skal på én gang bidrage til en 
grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre danske erhvervsliv de bedste mu
ligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på for
kant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og offentlige virksom
heder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder, fore
ninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige 
myndigheder. 

1) § 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af nye miljøtek
nologier 
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det 
formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljø
forbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 
2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøtekno
logier bl.a. indenfor luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til 
etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøtek
nologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktivite
ter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i 
projekter med international samfinansiering. 

I forbindelse med ændringsforslagene er det besluttet, at der også kan anvendes midler 
til et substitutionscenter med særligt fokus på at give små- og mellemstore virksomheder 
nye værktøjer og innovative muligheder for at substituere problematiske kemikalier i 
produkter. 

2) § 23.27.09.60 Offentligt-private partnerskaber, miljøsam
arbejde med højvækstlande og grøn markedsføring 
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer 
indenfor: 

1) Etablering af offentligt-private partnerskaber, som skal samarbejde om at løse 
nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksom
heder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Part
nerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på indsatsområder indenfor udvikling, 
test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og 
opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøtek
nologiske handlingsplaner. 
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Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande, idet der skal følges op på de alle
rede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, 
så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Dan
mark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsnin
ger. 

3) Grøn markedsføring, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for 
at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kun
ne for eksempel være: Tværgående samarbejde med virksomheder, brancheor
ganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt værktøjer til total cost-bereg
ninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med 
henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordine
res med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.  

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten 
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 14 
mio. kr. i 2013. 

3) § 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations
program, MUDP 
Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljø
teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. MUDP har fokus på at styr
ke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttel
sesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, 
kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også 
blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i 
Danmark.  

Rammerne for programmet fastlægges af miljøministeren efter dialog med Folketingets 
partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse ændres og tilpasses MUDP. 

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten 
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 76,2 
mio. kr.  

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2014, 10,0 
mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat som led i grøn omstilling og 
beskæftigelse og anvendes til økologisk byggeri. Udmøntning sker efter aftale med En
hedslisten jf. Aftale om finansloven for 2013. 

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45 mio. kr. i 2014. Mid
lerne er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enheds
listen og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tvær
gående forskningsinitiativer. 

Ordningen er ikke på forhånd begrænset til nogen bestemte sektorer, en del af midlerne 
er dog målrettet økologisk byggeri. Tilskud ydes primært til projekter med en høj nyheds
værdi og hvor tilskyndelsesvirkningen er beskrevet. Støtten ydes i form af direkte tilskud.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med MUDP er at fremme miljøteknologi på områder som vand, klimatilpasning, 
luft, ressourcer, affald og kemikalier, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske 
virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Erhvervsfremme- 
og støtteelementet består i direkte støtte til virksomheder, forskningsinstitutioner mv. 
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Med tilskudsordningen opnår modtagerne, herunder virksomheder, at risikoen i for
bindelse med deres udviklingsarbejde reduceres eller at de kan komme hurtigere i gang 
med deres udviklingsaktiviteter. Virksomhederne kan også drage fordel af den forskning 
og udvikling, som støttes via tilskudsordningen til fremme af miljøeffektiv teknologi, men 
som foregår i andet regi, fx. i forskningsinstitutioner. 

Evaluering af ordningen 
Det eksisterende MUDP afløser to handlingsplaner for miljøteknologi, som dækker perio
derne 2007-2009 og 2010-2011. Der er foretaget en ekstern evaluering af de to hand
lingsplaner, jf. Miljøstyrelsen, 2013: 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/04/978-87-93026-08-7.pdf

I tilknytning til etableringen af MUDP vil rammerne for evaluering af denne ordning blive 
fastlagt.  

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden for Sekretariatet for miljøeffektiv tekno
logi: www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/ 
Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm  

Lovgrundlaget for den hidtidige ordning findes i Bekendtgørelse om tilskud til miljøtek
nologi 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling. 

§ 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet 
Ordningen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 
direktiverne.  Ordningen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdi
striktsprogram. Midlerne anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje 
inden for Natura 2000 områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med 
disse anlæg.  

Der kan ydes tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fast
lægges nærmere i Natura 2000 planlægningen.  

Den statslige bevilling overføres til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistrikts
programmet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der hen
vises i øvrigt til teksten vedrørende § 24.23.03.31. Naturforvaltning.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold 
Der ydes tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, som perio
devis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Der kan endvidere 
ydes tilskud til kommunerne til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbs
vedligeholdelse. Ordningen indgår i landdistriktsprogrammet.  

Hovedkategori: Anden ordning 
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Område: Grøn omstilling 

§ 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord 
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

Ordningen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandramme
direktivet. Ordningen medfinansieres af EU’s landdistriktsprogram.  

Formålet med etablering af vådområder er at beskytte og forbedre vandmiljøet og natur
forholdene og begrænse forureningen fra landbruget ved at reducere næringsstofbelast
ningen af vandmiljøet og forbedre den økologiske tilstand i vandmiljøet. Etablering af et 
kvælstofvådområde kan reducere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet gennem denitrifi
kation. Samtidig fremmes en naturtype, som er truet i det intensivt dyrkede landbrugs
landskab bl.a. ved ekstensivering af landbrugsarealet og ophør af anvendelse af pestici
der. 

Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden 
for rammerne af Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og 
Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved 
opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus 
og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.  

Den statslige andel (nettobevilling) for ordningen overføres i takt med projektimplemente
ring til § 24.21.05.36 Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, idet landdistrikts
programmet administreres af Fødevareministeriet.  

Støttemodtager og støtteform 
Landmænd modtager støtten. 

Link til Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljømini
steriet.  

www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F7196CCB-9885-4FC1-AF25- 
5DC3462A0F9D/0/KLaftalenkunvaadomraader.pdf

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.72.08.20. Ådale 
Kommuner modtager tilskud til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på 
specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. 
Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.   

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 23.72.09.10. Lodsejererstatning 
Støttemodtager og støtteform 
Der ydes tilskud til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbin
delse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Desuden kan mid
lerne anvendes til udbetaling af kompensation og erstatning i forbindelse med forpligtel
ser en private lodsejer er pålagt for opfyldelse af Natura 2000 forpligtelser. 
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Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

Formålet er at kompensere private lodsejere mv. for mindre indtægter som følge af akti
viteter og forpligtelser, der er nødvendige for opfyldelse af EU’s naturdirektiver.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§§ 23.73.12.20. - 23.73.12.30. Skovbrugsforanstaltninger iht. skov
loven 
Af puljen til skovbrugsforanstaltninger ydes tilskud til følgende ordninger: 

1) Tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en pe
riode. Der ydes endvidere tilskud til skovejere for at gennemføre foranstalt
ninger til fordel for 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt 
til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.  

2) Tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræs
skove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturvenlig skovdrift, 
herunder udlæg til urørt skov.  

3) Kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i over
ensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område.  

Tilskud ydes efter ansøgning til Naturstyrelsen. Der ydes EU-refusion til ordningen. 

Støttemodtager og støtteform 
Støttemodtagere er skovejere og indehavere af landbrugsjord, hvor der rejses skov. 
Støtten ydes i form af direkte tilskud.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningen er at medvirke til at forøge skovarealet i overensstemmelse 
med regeringens politik samt at medvirke til at sikre, at Natura 2000 arealer (dvs. særligt 
værdifulde naturområder) i de danske skove bliver drevet på en måde, der er i overens
stemmelse med de planer, der bliver udarbejdet for de pågældende områder.  

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i direkte støtte til at etablere skov på land
brugsjord samt støtte til at drive skov i Natura 2000 områder på en særlig naturvenlig 
måde, så Danmark kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet 
og Habitatdirektivet. Virksomhederne kompenseres for de økonomiske tab, som de ellers 
ville have haft. At virksomhederne deltager, viser, at de opnår en fordel ved ordningen.  

Tilskudsordningerne er udformet således, at der ydes tilskud til aktiviteter eller ændringer 
i skovdriften, som er samfundsmæssigt ønskeligt, men som den erhvervsmæssige egen
interesse ikke kan motivere. Eksempelvis kan en mere naturvenlig skovdrift ofte ikke be
tale sig ud fra et snævert økonomisk synspunkt, men ved at yde tilskud forøger samfun
det den enkelte skovejers incitament til at skabe bedre muligheder for dyr og planter. Det 
drejer sig om langsigtede forbedringer af skovens biodiversitet. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 
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§ 23.73.13.10. Tilskud til genplantning 
Ordningen giver mulighed for tilskud til genplantning af private fredskovsarealer efter 
stormfald. Tilskud ydes til merudgiften ved at rejse robust skov i stedet for den skov, der 
væltede. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter. Der er 
ikke tale om en erstatningsordning. Det forudsættes, at skovejerne har forsikret sig mod 
de umiddelbare virkninger af store stormfald. Ordningen administreres af Stormrådet, der 
også træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormfald i et givet område. Ordningen 
blev oprettet i 2000 efter orkanen i december 1999. 

Støttemodtager og støtteform 
-

-

-

-

-

-

-

Støttemodtagere er private ejere af fredskov og private ejere af skov, der ikke er fred
skov, men hvor skoven pålægges fredskovspligt i forbindelse med tilskuddet. Støtten 
ydes i form af direkte tilskud. Ordningen finansieres via årlige afgifter, der er pålagt for
sikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre og er dermed statsfinansiel neutral. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningen er at understøtte genetablering af danske skove efter stormfald 
på en sådan måde, at de i fremtiden kan regenereres og bedre kan modstå lignende 
storme. Erhvervsfremme- og støtteelementet består i direkte støtte til skovejere. Med 
tilskudsordningen opnår skovejerne tilskud til at genopbygge skovområder efter storm
fald med robust skov, der bedre kan modstå stormvejr. Skovejerne opnår dermed en 
økonomisk fordel, som de ellers ikke ville have haft. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.skovognatur.dk/Skov/Privat/Tilskud/Stormfald/  

Lovgrundlaget for ordningen findes i Lov om stormflod og stormfald: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25651 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132482

Hovedkategori: Anden ordning 

§§ 23.73.12.20. - 23.73.12.40. Skovbrugsforanstaltninger iht. skov
loven 
Af puljen til skovbrugsforanstaltninger ydes tilskud til følgende ordninger: 1) Privat skov
rejsning på landbrugsjord, 2) Kompensation til skovejere, der indgår aftale om sikring af 
skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område 
(Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder), 3) Særlig drift af skov med 
henblik på at sikre udvalgte arters levesteder (hasselmusen og forskellige arter af fla
germus), 4) Sikring af egekrat samt praksisnære forsøg om skovrejsning. Tilskud ydes 
efter ansøgning til Naturstyrelsen. Der ydes EU-refusion til ordningen. 

Støttemodtager og støtteform 
Støttemodtagere er skovejere og indehavere af landbrugsjord, hvor der rejses skov. 
Støtten ydes i form af direkte tilskud.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med ordningen er at medvirke til at forøge skovarealet i overensstemmelse 
med regeringens politik samt at medvirke til at sikre, at Natura 2000 arealer i de danske 
skove bliver drevet på en måde, der er i overensstemmelse med de planer, der bliver 
udarbejdet for de pågældende områder.  

Erhvervsfremme- og støtteelementet består i direkte støtte til at etablere skov på land
brugsjord samt støtte til at drive skov i Natura 2000 områder på en særlig naturvenlig 
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måde, så Danmark kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet 
og Habitatdirektivet. Virksomhederne kompenseres for de økonomiske tab, som de ellers 
ville have haft. At virksomhederne deltager, viser, at de opnår en fordel ved ordningen.  

-
-
-

-
-

-

-
-

-

Tilskudsordningerne er udformet således, at der ydes tilskud til aktiviteter eller ændringer 
i skovdriften, som er samfundsmæssigt ønskeligt, men som den erhvervsmæssige egen
interesse ikke kan motivere. Eksempelvis kan en mere naturvenlig skovdrift ofte ikke be
tale sig ud fra et snævert økonomisk synspunkt, men ved at yde tilskud forøger samfun
det den enkelte skovejers incitament til at skabe bedre muligheder for dyr og planter. Det 
drejer sig om langsigtede forbedringer af skovens biodiversitet. 

Evaluering af ordningen 
Skovbrugsforanstaltningerne er evalueret som en del af landdistriktsprogrammet 2000-
2007, hvor der ligger en delrapport om ordningen. Natura 2000 ordningen er ikke evalue
ret, da den endnu ikke er sat i gang. Der er endvidere en midtvejsevaluering af landdi
striktsprogrammet 2007-13 under udarbejdelse.  

Andre oplysninger 
Ordningen er et led i udmøntningen af den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst. 

Yderligere oplysninger kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/Skov/Privat/Tilskud/  

Lovgrundlaget for ordningen findes i Bekendtgørelse af lov om skove: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127129 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG  
FISKERI 

§ 24.21.01.43 Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 
Ordningen blev indført i 2005 og er senest revideret i 2008. Ordningen giver mulighed for, 
at landmænd kan få kompensation i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret 
materiale, jf. lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrø
der. Der afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forbe-
redelse af retssager og advokatbistand. Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet 
bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem, som dækker den samlede årlige kompensation. 
Udgifter til sagsbehandling og analyser finansieres af staten. Der er i lov om dyrkning af 
genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne 
retssager til kompensationsudbetaling.  

NaturErhvervstyrelsen udbetaler, inden for den fastsatte ramme, kompensation til jord
brugere, som lider tab på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale i afgrø
derne op til en vis tærskelværdi, hvis der i samme dyrkningssæson inden for en fastsat 
afstand er dyrket en genetisk modificeret afgrøde af samme eller beslægtet art, som er 
identificeret i skadelidtes afgrøde. Det kompensationsberettigede tab kan højst udgøre 
den reduktion i afgrødens salgspris, som forekomsten af genetisk modificeret materiale 
har medført, eller det tab som følge af krav om genomlægning af økologiske arealer eller 
dyr på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale. 
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I 2013 er der ikke dyrket GMO-afgrøder på kommerciel basis i Danmark, hvilket betyder, 
at ordningen er inaktiv. Det vurderes dog, at det er et spørgsmål om tid, før de første 
landmænd går i gang. De på finansloven afsatte midler, der ikke anvendes, når ordnin
gen er inaktiv, anvendes efter aftale med Fødevareministeriets departement.  

Støttemodtager og støtteform 
Ordningerne er rettet mod private virksomheder inden for landbrugserhvervet. Støtten 
har form af direkte tilskud. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Med ordningen opnår landmændene en økonomisk kompensation fra staten for tabte 
salgsindtægter, som de alternativt selv skulle finansiere. 

Evaluering af ordningen 

-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

Administrator af ordningen, dvs. FVM, har foretaget en evaluering i 2007, jf. Evaluering 
af lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder. Evalueringen har ikke haft 
nogen konsekvenser i form af ændret lovgrundlag. Med vedtagelsen af Folketings
beslutningsforslag V83 fra 2010 skulle sameksistensloven genforhandles. Ønsket var 
bl.a. at øge beskyttelsen af økologiske nabolandmænd, hvilket vil sige, at tolerance
tærsklen skulle nedsættes til 0,1 procent og erstatningsbeløbet skulle hæves. På den 
baggrund er der afholdt en række opklarende møder mellem den daværende fødevare
minister og fødevareordførerne.  

Andre oplysninger 
Der er ikke politiske bindinger på ordningen.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl 
Ordningen, som er 50 pct. EU-finansieret og hører under den fælles markedsordning 
(CMO), har fungeret de seneste 6 år og fortsætter i perioden 2013-2016. Ordningens 
formål er fastsat ved EU-forordning (EU) nr. 797/2004, som fastsætter, at det er muligt at 
opnå støtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger, bekæmpelse af varroatose, 
rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der ana
lyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte for genoprettel
sen af bibestanden i EU og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af pro
grammer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter. Ordningen er selv
stændig, men læner sig tæt op ad den Nationale biavlsstrategi og det endelige støtte
program bliver udarbejdet i et snævert samarbejde med de repræsentative erhvervsor
ganisationer og kooperativer indenfor biavl, hvorefter det meddeles Kommissionens, 
som tager stilling og endeligt godkender. Programmet løber over en periode på 3 år og 
er i mellemtiden lukket for ansøgninger. Programmet kan ikke omhandle eller omfatte de 
foranstaltninger, der finansieres over Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte og 
udvikling af landdistrikterne (EUGFL). 

Støttemodtager og støtteform 
Det er muligt for alle med interesse i biavl at søge tilskud via ordningen, dog skal forord
ningens formål overholdes, og Kommissionen skal i sidste ende tage stilling til projektbe
skrivelserne og det endelige program. Derudover lægges der vægt på, at tilskuddet og 
de endelige programmer og resultater heraf tilgodeser flest mulige og udbredes til flest 
mulige. Programmet støttes med 50 pct. fra EU og suppleres med 50 pct. nationale 
midler, og der er således ingen privat finansiering. En del midler har under tidligere pro
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gramperioder været anvendt til forskning hos kompetente institutioner og til rådgivning, 
uddannelse, kommunikation og praktisk biavl via paraplyorganisationer og mindre orga
nisationer. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningens formål er at forbedre produktionen og afsætningen af biavlsprodukter i Fæl
lesskabet og omhandler faglig bistand, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af 
stadeflytning, forvaltning af genoprettelsen af bibestanden og samarbejde vedrørende 
programmer for forskning inden for biavl og biavlens produkter. Overordnet støttes gen
oprettelsen af bibestanden i Europa ved forskning og udbredelse af kendskabet hertil, 
herunder at udvikle præventive foranstaltninger til brug for de enkelte biavlere. Formålet 
med ordningen er endvidere at skabe nye muligheder for praktisk biavl og skabe prakti
ske anvendelige metoder i den daglige drift af biavl. Som helhed støtter ordningen er
hvervet med mulige løsninger til at udbrede biavlen og genskabe en større bibestand i 
EU. 

Evaluering af ordningen 
Det Nationale Biavlsprogram forløber over en 3-årig periode og hvert år fremsender 
støttemodtagerne en statusrapport i forbindelse med seneste års udgifter under pro
grammet. Det sidste år i den 3-årige periode fremsendes en endelig rapport, hvoraf de 
endelige resultater fremgår og hvorvidt deltagelse i programmet har været fordelagtig for 
erhvervet som helhed. Den endelige evaluering af programmet foretages af Fødevare
ministeriet, og resultaterne heraf anvendes forud for fastlæggelse af den næst
kommende periodes biavlsprogram, samt til understøttelse af gennemførelsen af den 
nationale biavlsstrategi. 

Andre oplysninger 
EU´s finansiering af biavlsprogrammet og fordeling af midlerne mellem medlemsstaterne 
afhænger af antallet af bifamilier i Danmark. Herudover skal en tilsvarende del finansie
res via finansloven. EU’s fordelingsnøgle er ikke kendt på tidspunktet for programplan
læggelsen, hvorfor der altid kan være chance for en del ekstra midler, såfremt denne 
søges og ikke mindst suppleres med en tilsvarende del via finansloven. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger   

Andre oplysninger 
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. 
marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.  

§ 24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske 
ressourcer 
Ordningen blev oprettet i 2008 og giver tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske 
husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. Arbejdet med husdyrarter og -ra
cer gennemføres i henhold til L 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og omfatter blandt an
det registrering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling og tilskud til avler
foreninger og avlere, samt dyretilskud. FVM yder dyretilskud til personer og institutioner, 
som praktiserer renavl med gamle danske husdyrracer. Tilskuddet administreres af råd
givende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige dan
ske husdyrracer der bl.a. rådgiver NaturErhvervstyrelsen om hvilke racer, der er omfattet, 
kriterier og tilskuddets størrelse. Ordningen skal tilskynde ejere af gamle husdyrracer til 
at avle og registrere renracede dyr med det formål at fastholde og øge populationsstør
relserne og dermed modvirke genetisk drift og indavl. Bevaringsarbejdet med plantege
netiske ressourcer gennemføres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for 
Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug og vedrører bl.a. metode- og 
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videnopbygning indenfor bevaring og bæredygtig udnyttelse.  En del af bevillingen bru
ges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, 
eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen 
til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige 
aktiviteter, herunder til administration af området. Der kan endvidere anvendes midler til 
medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for Bevaringsudvalget mv. Endeligt 
ydes tilskud til avlere af brun læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun læsøbi, 
jf. Akt. 88 af 19. februar 2009. 

Støttemodtager og støtteform 
Ordningen for husdyr støtter private avlere af gamle danske husdyrracer og brun læsøbi, 
samt avlerforeninger ved bl.a. at yde tilskud. Midlerne til plantegenetiske ressourcer 
bruges til at købe tjenesteydelser hos især offentlige institutioner, herunder Aarhus 
Faculty of Science and Technology under Aarhus Universitet. Støtten har dermed form 
af direkte tilskud samt udgifter til tjenesteydelser.   

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen for husdyr indebærer, at avlere af oprindelige danske husdyr kompenseres i 
forhold til forpligtelser, som følger af FAOs Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske 
Ressourcer og Interlaken Deklaration (om bevarelse af oprindelige husdyrgenetiske 
ressourcer). Modtagerne opnår en økonomisk kompensation l, der har sin berettigelse i 
den langt lavere produktivitet oprindelige danske husdyr har, i forhold til de moderne 
racer.  Avlerne skulle alternativt selv finansiere hele avlsarbejdet eller opgive det. Ord
ningen modvirker genetisk indavl og understøtter forskning inden for bevaring og bæ
redygtig udnyttelse. Køb af tjenesteydelser inden for forskning og inden for formidling og 
bevarelse af plantegenetiske ressourcer bidrager til bevaring af genetiske ressourcer fra 
gamle plantesorter med henblik på bæredygtig udnyttelse på sigt som basis for udvikling 
af kvalitetsfødevarer og nye resistente sorter. Dette sker bl.a. via offentlige institutioner.  

Evaluering af ordningen  
Ordningen har ikke været evalueret.  

Andre oplysninger 
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. 
marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.  

Indsatsen vedrørende plantegenetiske ressourcer er fastlagt i regeringens Handlingsplan 
2011-13 for Jordbrugets plantegenetiske ressourcer, som der blev forlænget til 2014 
med henblik på evaluering og udarbejdelse af en ny strategi. 

Vejledning vedr. dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer: 

http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/husdyr/tilskud/ 
Statsstøtte nr. N 391/2004

www.ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2004/n391-04.pdf

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer:  

http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/planter/#c8647

Landerapport vedr. FAO: http://daic.dk/infosys/images/daic/faorapportdanmark.pdf

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 
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2012), netto 

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jord
bruget blev der til og med 2011 ydet tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jord
brugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening. Ordningen er 
ophørt fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter de sidste tilskud blev udbetalt i 
2011, er der i april 2012 foretaget en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011. 

§§ 24.23.03.10 – 24.23.03.70 Støtte til udvikling af landdistrik
terne  
Støtteordningerne i landdistriktsprogrammet er EU-medfinansieret med 50-75 pct. af 
tilskuddet til støttemodtagerne således, at den anførte nationale udgift udgør 50-25 pct. 
af tilskuddet under de enkelte ordninger. Ordningerne indgår i det danske landdistrikts
program for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020, jf. Rådsforordningen RFO 
1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne. Udbetaling af 
de nationale bevillinger er en forudsætning for udmøntning af EU-delen på 50-75 pct. af 
tilskuddet. EU-overgangsbestemmelserne mellem programperioden 2007-2013 og pro
gramperioden 2014-2020 giver mulighed for at yde tilsagn i 2014 på grundlag af landdi
striktsprogrammet for 2007-2013, i henhold til Rådsforordningen RFO 1310/2013 af 17. 
december 2013. Ordningerne under landdistriktsprogrammet 2007-2013 er teknisk vide
reført for 2014 og frem indtil det nye EU regelgrundlag for landdistriktsprogrammet for 
2014-2020 er fastsat. Ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri er bemyndiget til etab
lering og anvendelse støtteordninger under landdistriktsprogrammet, jf. tekstanmærkning 
162 til FL14.  

Der ydes under de på FL14 budgetterede ordninger tilskud til bl.a. vidensformidling og 
udviklingsprojekter inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, kvalitetsføde
varer, modernisering og udvikling af primære jordbrugsbedrifter og, herunder til fremme 
af den økologiske produktion, samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier, biogasanlæg, jordbrug i ugunstigt stillede områder, pleje af græs og natur
arealer, Natura 2000-forpligtelser og i forbindelse med Danmarks opfyldelse af vand
rammedirektivet, herunder vådområder, miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jord
brugsproduktion samt projekter til fremme af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i 
landdistrikter, herunder diversificering af den økonomiske aktivitet. 

Indsatsen udmønter Danmarks landdistriktsprogram (LDP) frem til 2015. Støtte
ordningerne og tilskuddene ydes med hjemmel i landdistriktsloven og Rådsforordningen 
RFO 1305/2013 af 17. december 2013. 

For en række af miljø- og naturordningerne under programmet ligger den nationale bevil
ling i Miljøministeriet, mens tilskudsadministrationen af ordningerne ligger i Fødevaremi
nisteriet. Disse ordninger er beskrevet under § 23 Miljøministeriet. Fra 2012 er ressort
ansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken og den nationale bevilling, 
vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper, overført til Ministeriet for By, Bolig og Land
distrikter. Denne del af indsatsen under landdistriktsprogrammet er beskrevet under § 
14.71.01.10 Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.   

1) § 24.23.03.12 Udvikling i primært jordbrug 
FVM yder tilskud til anvendelse af nye miljø- og klimavenlige teknologier i det primære 
landbrugserhverv. Indsatsen skal understøtte en grøn teknologisk udvikling og innova
tion i landbrugserhvervet med henblik på at øge produktiviteten og samtidig have en 
positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau. Puljen er bl.a. målrettet mod 
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anvendelse af teknologi til: Reduktion af lugtgener samt udledning af klimagasser og 
ammoniak; Reduktion af pesticidanvendelsen; Reduktion i tab af næringsstoffer ved 
fordring mv.; Reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisek
toren; Der er tale om direkte branchestøtte til private virksomheder på op til 40 pct. af 
projektomkostningerne. Projektomkostningerne kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. Herud
over ydes der tilskud til udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primæ
re jordbrug, som finansieres af EU-midler og hvor den nationale offentlige medfinansie
ring tilvejebringes af andre offentlige midler, fx landbrugets fonde. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

2) § 24.23.03.15 Udvikling i forarbejdningssektoren 
Med ordningen har FVM ydet tilskud til investeringer, som kan understøtte den teknolo
giske udvikling i fødevareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdi
skabelse. Der er tale om direkte branchestøtte primært til små og mellemstore virksom
heder op til 250 ansatte på 40 pct. af projektomkostningerne. Virksomheder mellem 250 
og 750 ansatte kan opnå 20 pct. tilskud. Projektomkostningerne kan maksimalt udgøre 5 
mio. kr. Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- 
samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, 
hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Jf. 
Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordob
ling af det økologiske areal i 2020, indgår i 2012 og 2013 en øremærket indsats vedrø
rende forarbejdning af økologiske råvarer.  

FVM yder ikke tilskud i 2014. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

3) 24.23.03.17 Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter  
FVM yder tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, Støtte til 
fremme af økologi omfatter informations- og uddannelsesaktiviteter, herunder omstilling 
af offentlige køkkener til økologi. Jf. Aftale mellem Regeringen, Venstre og De Konser
vative om finansloven for 2014, og for at understøtte målsætningen om mindst en for
dobling af det økologiske areal i 2020, er der i 2014 afsat 28 mio. kr. til omstilling af of
fentlige køkkener til økologi.  

Der er primært tale om indirekte branchestøtte ved, at den offentlige efterspørgsel efter 
økologiske fødevarer søges fremmet.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

4) § 24.23.03.20 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede om
råder 
FVM yder tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt 
udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en 
udligningsgodtgørelse/ha efter en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele 
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bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal. Støtten kompenserer for særlige ulemper for 
landbrugsdrift.  

Der er tale om branchespecifik regionaludviklingsstøtte.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

5) § 24.23.03.30 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) 
-
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FVM yder tilskud til pleje af græs- og naturarealer på private og statslige arealer. Pleje
ordningen er målrettet Natura 2000-arealer, som er særligt følsomme naturområder. 
Ordningen skal bidrage til at opfylde EU-direktiver på området, og indsatsen er fra 2011 
målrettet yderligere for at understøtte implementeringen af Natura 2000 planerne. Derud
over ydes tilskud til pleje af arealer uden for Natura 2000 områder med særlig prioritet til 
de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelseslovens § 3 (enge, heder, moser, over
drev mv.). Tilskuddet ydes som årlige tilskud/ha på baggrund af 5-årige aftaler og ydes 
som kompensation for jordbrugeren for de mindreindtægter/meromkostninger, som føl
ger af de forpligtelser jordbrugeren frivilligt påtager sig udover gældende lovkrav. Ordnin
gens incitamentsstruktur er fra 2012 forbedret og de potentielle arealer under ordningen 
øget. Tilskud gives som direkte kompensation for de øgede omkostninger og den tabte 
fortjeneste, som er forbundet med den pågældende frivillige foranstaltning.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

6) § 24.23.03.37 Miljø og naturprojekter 
I perioden 2012-2013 har FVM ydet tilskud til miljø- og naturprojekter inden for planlæg
ning, etablering af græsningsselskaber, etablering af adgangsforhold, jordfordeling, 
dyrevelfærdstiltag som led i projekter om naturpleje og engangstilskud i forbindelse med 
tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabselementer.  

FVM yder desuden tilskud til landskabs og biotopforbedrende beplantninger, og som et 
nyt tiltag i 2014 ydes tilskud til naturforbedring i det åbne land, herunder demonstrations
projekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder. 

Der er tale om branchespecifik erhvervsstøtte målrettet miljø- og naturformål med øko
nomisk fordel for modtagerne.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

7) § 24.23.03.38 Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv 
Randzoneloven blev indført 1. september 2012. Heraf fremgår, at der skal udlægges ti 
meter randzone omkring åbne vandløb og søer (>100 m2). I randzonen må landmænd 
hverken sprøjte, gødske eller dyrke jorden, men det må gerne afgræsses. Randzone
loven skal være med til at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtemidler til 
søer og vandløb. Samtidigt vil randzoner langs vandløb og søer skabe ny sammen
hængende natur. 

Landmænd kompenseres med 2.100 kr. pr. ha. pr. år for såkaldte omdriftsarealer og 
1.200 kr. pr. ha. pr. år for permanente græsarealer.  
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Ordningen gennemførtes i 2013 som en national støtteordning under de minimis stats
støttereglerne, og forventes i 2014 medfinansieret af EU.  

Bevillingen er ekstraordinær høj i 2014 fordi den skal dække tilskud for perioden 1. sep
tember 2012 til 31. december 2013. 

I foråret 2014 er fremsat forslag om en ændring af randzoneloven, så afgrænsningen ba
seres på entydige kriterier i form af vandløb og søer, der allerede er udpeget eller fast
lagt i henhold til anden lovgivning på grund af deres natur- og miljømæssige værdi. Kom
pensationsordningen foreslås fortsat efter gældende regler og i overensstemmelse med 
den nye EU-landbrugsreform, som træder i kraft den 1. januar 2015. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

8) § 24.23.03.40 Plantegenetiske ressourcer (ordningen er ophørt i 
2014) 
FVM har under ordningen ydet tilskud til demonstrationsprojekter, der har til formål at 
bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer, vurdere de gamle 
plantesorters egnethed til miljøvenlig drift og konsum, øge diversiteten i jordbruget, ska
be grundlag for produktion af lokale fødevarer på basis af lokalt tilpassede plantesorter, 
samt til formidling om plantegenetiske ressourcer. Støtteordningen medvirker til at opfyl
de Danmarks internationale forpligtelser efter FAOs internationale traktat om plante
genetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug, som bl.a. indebærer bevaring og bære
dygtig udnyttelse. Ordningen er ophørt fra 2014, jf. Aftale om finansloven for 2014, men 
fremgår af tekniske årsager stadig af Finanslov 2014. De sidste tilskud vil først blive 
udbetalt i 2015. 

9) § 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud 
FVM yder tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, 
henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et miljøbetinget til
skud. Ordningerne skal bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen og 
derudover bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen. Støtten ydes henholds
vis via et miljøbetinget tilskud og et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift  

Miljøbetinget tilskud ydes med 750 kr./ha/år, hvor jordbrugeren er forpligtet til i 5 år kun 
at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvæl
stof. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og 
pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug bud
getteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68). Tilskud til omlægning til økologi ydes på 
baggrund af 5-årige aftaler som et tilskud på 1100 kr./ha i de første to år, hvor et areal er 
under omlægning til økologisk produktion, og med et tilskud på 100 kr./ha i de følgende 
tre år.  

Tilskuddet ydes som kompensation for jordbrugeren for de mindreindtægter/ meromkost
ninger som følger af de forpligtelser, jordbrugeren frivilligt påtager sig udover gældende 
lovkrav. Det miljøbetingede tilskud gives som kompensation for de øgede omkostninger 
og den tabte fortjeneste, som er forbundet med den pågældende frivillige foranstaltning.   

Område: Grøn omstilling 
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10) § 24.23.03.46 Reserve til ekstensivt landbrug mv. 
Reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug, som tilsagnsordning 
under landdistriktsprogrammet, når artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 
2014. Det har hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 
2013, men da det nye landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i 
løbet af 2014, forventes det hidtidige Artikel 68-program på denne baggrund midlertidigt 
forlænget med et år, så det også er gældende i 2014, jf. nærmere § 24.23.04 Miljøstøtte 
(artikel 68). 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

Støttemodtager og støtteform 
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Tilskudsordningerne er fortrinsvis rettet mod private virksomheder og jordbrugere inden 
for jordbrugserhvervet samt fødevaresektoren og i mindre omfang til andre virksomheder 
og institutioner i landdistrikterne.  For en række af de arealbaserede ordninger med 
miljø- og naturformål kan det offentlige også være støttemodtager. Tilskuddet har for
trinsvis form af direkte tilskud til erhvervet. For en række af de arealbaserede miljø- og 
naturordninger er der tale om direkte kompensation for forpligtelser udover gældende 
lovkrav, som tilskudsmodtager frivilligt påtager sig.  

Ordningernes formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er at fremme 
stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksæt
tere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent 
miljø samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhæn
gen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår 
de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet 
mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet. Programmet dækker 
derved over en række forskellige formål. Fælles for ordningerne er, at støtten fortrinsvis 
ydes som direkte tilskud til konkrete projekter, og at størstedelen af ordningerne indebæ
rer overførsel af statslige midler til private virksomheder. 

For så vidt angår de frivillige arealbaserede ordninger ydes tilskuddet som kompensation 
for tabt fortjeneste/øgede omkostninger for forpligtelser, der ligger ud over den generelle 
regulering. Det gælder underkonto 30 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, underkonto 
35 Vådområder og ådale og underkonto 45 Miljøbetinget tilskud. Ordningerne har til 
formål at fremme miljøforbedrende tiltag for derigennem at reducere den miljøbelastning 
og den negative eksternalitet af produktionen, der i øvrigt er tilladt inden for de generelle 
lovgivne rammer. 

Under de ordninger, som vedrører tilskud til investeringer i nye teknologier i primær- og 
forarbejdningssektoren, biogasanlæg, beplantninger, omlægningsstøtte, netværksaktivi
teter mv., får virksomheder tilskud til projekter, som de alternativt i større omfang selv 
skulle finansiere. Disse ordninger har til formål at fremme grøn omstilling, bl.a. ved at 
sikre bedre miljø og klima og højere fødevarekvalitet, herunder ved at ny teknologi udvik
les, afprøves og udbredes hurtigere end uden støtte.     

Ordningerne indgår i det EU-medfinansierede danske landdistriktsprogram, og tilsva
rende ordninger findes i andre EU-lande tilpasset nationale prioriteringer.  

Evaluering af ordningen 
Ordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram 2007-2013. Der gennemføres i 
programmet en ex-antevurdering (blev gennemført i 2007), en midtvejsevaluering (gen
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nemført i 2010) og en afsluttende evaluering (gennemføres i 2014). Det tidligere landdi
striktsprogram 2000-2006 blev midtvejsevalueret i 2003 og slutevalueret i 2008. Erfarin
gerne fra evalueringerne indgår i udformningen af det gældende program, der løbende 
er ændret på baggrund af indvundne erfaringer og nye/ændrede prioriteringer.  Der bliver 
endvidere fulgt op på målsætningerne i en række af ordningerne i forbindelse med vur
dering af overvågningsdata samt årlig rapportering til EU-Kommissionen om fremdrift af 
programmet. Hertil kommer den nationale overvågning og evaluering af f.eks. vandmiljø  
og pesticidindsatserne. 

Andre oplysninger 
Ordningerne er en del af den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst. Visse af ord
ningerne er notificeret til EU-Kommissionen som statsstøtte.  

Yderligere oplysninger kan ses i Aftale om Grøn Vækst:  

www.fvm.dk/groen_vaekst.aspx?ID=41799

Landdistriktsloven: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8675

Danmarks Landdistriktsprogram 2007-2013:  

www.landdistriktsprogram.dk/Forside.aspx?ID=35243

11) § 24.23.03.70 EU-medfinansiering mv. 
På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter 
som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder 
ordninger med EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct. 

§ 24.24.05.20 Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre 
jordbrugere 
I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor 
der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, stilles 100 pct. 
statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jord
brugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af 
yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil 
kunne medføre tab. Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre 
jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013. 
Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ord
ningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og re
laksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. 
www.statens-adm.dk. 

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014. 
Baggrunden er, at der er nye skøn fra Statens Administration over forventet indløsning af 
statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere. 
Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

§§ 24.24.44.12 – 24.24.44.72 Refinansiering for landbruget 
Der er tale om en række gamle lukkede finansieringsordninger med afløb både i form af 
indtægter og udgifter. 

Hovedkategori: Anden ordning 
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Område: Andre støtteordninger 

§§ 24.24.51.10 – 24.24.51.65 Produktions- og promilleafgiftsfonde 
mv. inden for fødevaresektoren 

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

Der ydes tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, 
Kartoffelafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. De fire 
fonde, der ledes af selvstændige bestyrelser, yder bl.a. tilskud til finansiering af foran
staltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, 
rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, 
kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddene ydes i hen
hold til LB 244 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om 
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond 
for landbruget mv. (landbrugsstøtteloven). Tilskuddene ydes desuden i henhold til EU´s 
statsstøtteregler, der indeholder detaljerede regler for midlernes anvendelse. Med afta
len om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem den tidligere regering og DF blev det beslut
tet at omlægge provenuet fra pesticidafgiftsordningen fra og med 2010, og at promilleaf
giftsfondene mv. tildeles 250 mio. kr. af afgiftsprovenuet i 2010 og frem. Endvidere er det 
besluttet at overføre yderligere midler – 5,0 mio. kr. årligt – i perioden 2013-2016 til Kar
toffelafgiftsfonden i forbindelse med omlægningen af pesticidafgiftsordningen. Efter afta
le med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013, er bevillingen til Fonden for øko
logisk landbrug, som et led i grøn omstilling og beskæftigelse i perioden 2013- 2016 
forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 
2016. De øgede bevillinger skal finansiere initiativer, der skal fremme lokal afsætning og 
udviklingen af bæredygtige fødevarer. I 2013 har Fonden for økologisk landbrug endvi
dere fået forhøjet sin bevilling med 5,0 mio. kr. fra puljen grøn omstilling og beskæftigel
se til finansiering af projekter vedrørende eksperimenterende økologi - fremme af nye 
produktionsformer. Finansieringen af tilskuddene i de fire fonde er indtil 2014 sket via 
midler fra § 38. Skatter og afgifter. Fra 2014 omlægges Fødevareministeriets andel af de 
midler, herunder tilskud til fondene, som overføres fra § 38. Skatter og afgifter, således 
at der fremover indgår en fast bevilling, som en del at ministeriets nettoramme på finans
loven.  Fødevareministeren kan bestemme, at disse midler anvendes til offentlige formål 
som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdoms
bekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer.  

Støttemodtager og støtteform 
Ordningen begunstiger i sidste ende private virksomheder inden for landbrugssektoren 
og fødevareindustrien (primær og sekundær produktion). Støtten har form af direkte 
tilskud til forskningsinstitutioner, brancheforeninger mv., som udfører aktiviteter til gavn 
for hele erhvervet. Fx har Landbrug og Fødevarer, Økologisk Landsforening, Forbruger
rådet og Aarhus Universitet fået tilskud i 201 4. Tilskuddene ydes således ikke som 
direkte tilskud til virksomheder. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen indebærer, at der overføres økonomiske midler fra staten til organisationer, 
som udfører aktiviteter, der kommer erhvervet som helhed til gavn. Virksomhederne 
opnår derved indirekte en økonomisk fordel, idet de alternativt selv skulle finansiere 
projekter og forskning mv. Som eksempel kan nævnes, at der udvikles rådgivningsydel
ser, som efterfølgende udbydes til mindre end kostprisen. Fondene er samlet set med til 
at finansiere en række aktiviteter inden for fødevaresektoren, herunder forskning og 
produktudvikling, sygdomsforebyggelse og bekæmpelse, uddannelsesaktiviteter mv. 
Uden tilskudsordningen ville disse aktiviteter blive udført i mindre omfang.  

Fondenes overordnede formål er at styrke landbrugets, gartneriets og fødevaresektorens 
udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, og tilskuddene ydes til projekter, som støtter 
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dette hovedformål. En stor del af fondens midler (ca. 3 7 pct.) anvendes til forskning og 
udvikling med henblik på at forbedre produktivitet, arbejdsmiljø og reducere erhvervets 
miljøbelastning. Støtten til FoU-aktiviteter, er hovedsagligt 100 pct. finansieret. Resulta-
terne af FoU-aktiviteter stilles således vederlagsfrit til rådighed for alle.  

-
-

-

-
-

-

-

-
-

Det er ca. 42 pct. af bevillingen, der anvendes til afsætningsfremme, rådgivning, uddan
nelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og kan karak
teriseres som branchestøtte. 

Resten af bevillingen anvendes bl.a. til medfinansiering af EU-programmer, hvoraf en 
væsentlig del er udviklingsaktiviteter og dermed kan sidestilles med ovennævnte FoU-
aktiviteter.   

Evaluering af ordningen 
Ordningen evalueres af administrator. Fondsbestyrelserne drøfter hvert år forhold vedrø
rende næste ansøgningsrunde, herunder fondens prioriteringer og vilkår for tilskud. 
Fondsbestyrelserne skal i henhold til lovgivningen i et vist omfang foretage effektevalue
ring af gennemførte projekter. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med fondenes forvalt
ning. 

Andre oplysninger 
Promilleafgiftsfondene blev etableret i 1970’erne og er siden flere gange blevet ændret. 
Promilleafgiftsfondssystemet er en integreret del af produktionsafgiftssystemet, der fin
des i lignende form i en række andre EU-lande. Promillemidler og produktionsafgifter er 
parafiskale afgifter, hvis anvendelse er underlagt EU’s statsstøtteregler mv. Disse regler, 
herunder Kommissionens forudgående godkendelse, sikrer ensartede rammer for an
vendelsen af midlerne i EU. Ordningen er notificeret til EU-Kommissionen og godkendt 
som statsstøtte. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.promilleafgiftsfonden.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.24.60.10 Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold 
Ordningen er ophævet. Der er tale om afdrag på gamle lån. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.24.60.20 Lån vedrørende fiskerimæssige forhold  
Ordningen er ophævet. Der er tale om afdrag på gamle lån. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.26.10.30 Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere 
I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskeri
sektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturfor
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anstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre 
fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i låne
nes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år 
før bevillingsåret. 

Ordningen er ophævet  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.26.30.11 Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskeri
sektoren 
Ordningen yder tilskud til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren, 
jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan 
medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond (EFF) med som hovedregel 50 pct., jf. 
RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond. De tiltag, der gennemføres i Danmark, 
sker på grundlag af et fiskeriudviklingsprogram for perioden 2007-2013. Der kan ydes 
støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiske
riområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foran
staltninger af fælles interesse i erhvervet, akvatisk flora og fauna samt projekter og akti
viteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.  

Indsatserne forventes delvis videreført i 2014 og fremefter inden for rammerne af den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som afløser den Europæiske Fiskerifond. Med
finansieringen fra den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond skal ske på grundlag 
af et program for perioden 2014-2020. Den samlede ramme for EU-bidraget til det dan
ske program fastlægges af Europa-Kommissionen i en beslutning, der træffes når for
ordningen om den nye fond er vedtaget. Forslaget til forordning om den nye fond for
ventes vedtaget i 1. halvår 2014. Sammenlignet med den hidtidige Fiskerifond får den 
nye Hav- og Fiskerifond et bredere anvendelsesområde. Det nye program skal fore
lægges Kommissionen til godkendelse, efter forordningen om den nye Hav- og Fiskeri
fond er vedtaget og Kommissionen har truffet beslutning om fordelingen af de finansielle 
rammer. Foranstaltninger i medfør af det nye program iværksættes i løbet af 2014. 

Evaluering af ordningen 
Ordningerne indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram. Der er gennemført en ex-ante 
vurdering i 2007, og en midtvejsevaluering i 2010/11. Derudover gennemføres en af
sluttende evaluering på EU-Kommissionens initiativ inden udgangen af 2015. 

Under alle ordninger indsendes slutrapporter, opgørelser mv., hvor tilskudsmodtagerne 
vurderer resultatet af tilskuddet. Endvidere følges der op på fiskeriudviklingsprogram
mets gennemførelse gennem årlige statusrapporter, som godkendes af Kommissionen.  

Andre oplysninger 
Ordningerne udgør udmøntningen af det danske Fiskeriudviklingsprogram for perioden 
2007-2013 og der er indgået en bred politisk aftale om fordelingen af midlerne i 2012-
2013. Tilskud ydet som en del af det danske Fiskeriudviklingsprogram, er undtaget fra 
statsstøttereglerne. 

Et nyt fiskeriudviklingsprogram for 2014 og frem er under udarbejdelse og sendes i of
fentlig høring i foråret 2014. Dog træffes der først beslutning om endelig udmøntning af 
programmidlerne, når Kommissionen har udmeldt de finansielle rammer for de enkelte 
medlemslande. 
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Yderligere oplysninger kan ses på: 

Fiskeriudvikling 2007-2013: 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/fiskeriudvikling.aspx?ID=27223

Opfølgende evaluering af FIUF-programmet: 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/fiuf.aspx?ID=39851

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

§ 24.32.14.10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved 
bekæmpelsesforanstaltninger m.m. 

-
-

-

-
-

FVM yder erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med 
bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dæk
ning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. Der ydes endvidere erstat
ning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. 
lov om dyrlæger. Der budgetteres med fællesskabsstøtte i forbindelse med visse hus
dyrsygdomme og zoonoser, som udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til aflivede dyr og 
destrueret foder. Erstatningen ydes, når Fødevarestyrelsen har påbudt aflivning pga. 
udbrud af en smitsom husdyrsygdom. 

Støttemodtager og støtteform 
Ordningerne er rettet mod private virksomheder inden for landbrugserhvervet og tager 
form af direkte tilskud til berørte landbrug.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen er en kompensationsordning, hvor landmænd, der har fået påbudt aflivning af 
deres dyr på grund af udbrud af en smitsom husdyrsygdom, får erstattet deres dyr og det 
påbudte destruerede foder. Alternativt skulle landmændene selv finansiere genanskaf
felse af dyr og foder. Ordningen har endvidere til formål at mindske risikoen for udbre
delse af husdyrsygdomme. Husdyrsygdomme kan bl.a. påvirke Danmarks eksport af 
fødevarer negativt, fødevaresikkerheden og folkesundheden. Erstatninger bliver fastlagt 
ud fra markedspriser, og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger bliver betalt 
efter regning.  

Evaluering af ordningen 
Fødevarestyrelsen administrerer ordningen og evaluerer løbende ordningen.   

Andre oplysninger 
Der er ikke politiske bindinger på ordningen.  

Støtten er nominelt fastfrosset i perioden 2010-2015 som følge af Forårspakke 2.0.  

Yderligere oplysninger kan ses på: 

Lov om hold af dyr: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142543

Lov om dyrlæger: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142767
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Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger  

-

-
-

-
-

-

-

-

-

§ 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for føde
varesektoren (GUDP) 
Bevillingen dækker Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. lov herom 
af 27. december 2009. Programmet skal bidrage til en konkurrence- og bæredygtig føde
vare- og nonfoodproduktion gennem forretningsorienteret nytænkning i det danske føde
vareerhverv samt dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. 
Under GUDP ydes der tilskud til: udviklings- og demonstrationsaktiviteter samt til forsk
ningsaktiviteter, når disse indgår i og danner grundlag for udviklings- og demonstrations
projekter, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og til styr
kelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, 
fiskeri- og akvakulturområdet.  

GUDP ledes af en bestyrelse, der udarbejder strategi samt handlingsplaner i dialog med 
interessenterne på området. Fødevareministeren godkender strategi og handlingsplan. 
På grundlag af strategi og handlingsplan træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse 
af finanslovsbevillingen.  

Støttemodtager og støtteform 
Ordningen er rettet mod private og offentlige forskningsinstitutioner, foreninger samt 
private virksomheder. Der kan gives tilskud til projekter, der gennemføres af 1) ejere, 
forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter, erhvervsfiskerfartøjer og akvakulturanlæg, 2) 
private virksomheder og brancheorganisationer, 3) foreninger, 4) selvejende institutioner, 
5) offentlige og private forskningsinstitutioner og 6) grupper eller sammenslutninger. 
Støtten har form af direkte tilskud.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet er at fremme og fokusere udviklingsindsatsen i fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og 
akvakulturerhvervene, der er karakteriseret ved begrænset individuel finansiel kapacitet 
samt tilstedeværelsen af eksternaliteter og offentlige goder, som begrænser virksomhe
dernes egne forsknings- og udviklingsaktiviteter. Private virksomheder kan søge tilskud 
til projekter, som de alternativt selv skulle finansiere. Virksomhederne begunstiges lige
ledes indirekte af ordningen i og med, at der frembringes forskningsresultater og viden, 
som bidrager til erhvervets udvikling, herunder også til at skabe gode rammebetingelser 
for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhvervene. Positive effekter på klima og 
miljø, arbejdsmiljø, natur, dyrevelfærd samt fødevaresikkerhed og fødevarekvaliteten 
vægtes højt.  

I perioden 2010 – 2013 er 98 pct. af bevillingen anvendt til samarbejdsprojekter, hvoraf 
88 pct. er samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder.  
I perioden er 35 pct. af bevillingen anvendt til virksomhedsdeltagere, hvor modtagerne 
har opnået en direkte økonomisk fordel.  

Evaluering af ordningen 
NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen. Resultaterne af udviklings- og demon
strationsaktiviteterne vurderes løbende som grundlag for justering af mål og rammer. 
GUDP er endvidere omfattet af lovovervågning med afrapportering i 2013.  

Andre oplysninger 
Ordningen er en del af den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst. Ordningen indgår 
desuden i forskningsrammen.    
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Efter aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance blev GUDP tilført 40 
mio.kr. i 2013, og 30 mio.kr. årligt i 2014-2015 fra forskningsreserven, samt 20 mio.kr. i 
2013 iflg. finanslovsaftalen 2013 til økologisk forskning og innovation. 

-

-
-

-
-

-

-

GUDP ordningen samarbejder med andre relevante innovationsordninger, bl.a. Energi
teknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (EUDP), Markedsmodningsfonden, 
Produktions- og promilleafgiftsfondene samt den kommende Danmarks Innovationsfond, 
for at øge den samlede innovative kapacitet og effekt.  

Yderligere oplysninger kan ses på: 

Lov om GUDP, L 1502 2009: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129569

Om GUDP: www.gudp.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 24.33.02.50 Madkulturen 
Madkulturen er med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution 
med det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitets
fødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formid
lings- og udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige målti
der, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhver
vet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for samt udvikle nye uddannelses- og 
kursusaktiviteter inden for fødevare- og gastronomi-området. 

Madkulturens aktiviteter omfatter igangsætning af projekter, der fremmer udviklingspro
cesser mellem aktører i hele fødevarekæden, indsamling, systematisering og generering 
af viden, facilitering af events om gastronomi og madkultur mv. til den brede offentlighed 
samt profilering af dansk gastronomi og madkultur. 

Som led i den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der afsat 4,0 
mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. 

Støttemodtager og støtteform 
Madkulturen i form at fast driftstilskud. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Private virksomheder inden for fødevareerhvervet og gastronomisektoren begunstiges af 
ordningen, idet Madkulturen er med til at fremme innovation og udvikling i erhvervet samt 
styrke afsætningen af danske fødevareprodukter, både nationalt og internationalt. Ord
ningen skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet 
om forskning og innovation.  Ordningen skal desuden styrke fødevarekvaliteten og øge 
fokus på sunde kostvaner, hvilket kan have en positiv effekt på folkesundheden.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen er ny og er ikke evalueret.  

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på:  
http://madkulturen.dk/
http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/madkulturen/
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Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 
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§§ 24.37.50.10 – 24.37.50.20 Øvrige tilskud vedrørende fiskerisek
toren 
Der gives dels støtte til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH i 
form af tilskud til huslejeudgifter mm. samt medlemsbidrag til ICES og til EUROFISH.  
ICES er forum for international koordination og tilvejebringelse af videnskabelige under
søgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved regu
lering af fiskeriet i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af 
havmiljøet i disse områder. EUROFISH er en international organisation etableret i 2002 
på baggrund af FAO-projektet EASTFISH, der har til formål at støtte og styrke udviklin
gen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa. 

Der ydes endvidere tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Der ydes 
tilskud til afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbi
drag.    

Støttemodtager og støtteform 
Der ydes støtte til dansk medlemskab af de internationale organisationer Det Internatio
nale Havundersøgelsesråd, EUROFISH og Det Regionale Rådgivende Råd for Øster
søen. Støtten gives i form af direkte tilskud til organisationerne (kontingenter og husleje
tilskud).  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med tilskuddet er ønsket om lokalisering af internationale organisationer i Dan
mark. Tilskuddet medgår til at finansiere det danske medlemskab af og huslejen for de 
internationale organisationer og er en forudsætning for placering af organisationerne i 
Danmark. Ordningen kan ses som en del af de generelle rammebetingelser/den gene
relle myndighedsvaretagelse.  

Evaluering af ordningen 
Der er ikke foretaget evalueringer af ordningen.  

Andre oplysninger 
Der er ikke politiske bindinger på ordningen. En del af ordningen indgår i forskningsram
men.  

Ordningen er senest revideret i 2005 ved oprettelsen af Det Rådgivende Råd.   

Yderligere oplysninger kan ses på: 

www.ices.dk/indexfla.asp
www.eurofish.dk/
www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CONSLEG:2004D0585:20070622:DA:PDF

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 
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§§ 24.37.50.10 – 24.37.50.20 Øvrige tilskud vedrørende fiskerisek
toren 
Der gives dels støtte til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH i 
form af tilskud til huslejeudgifter mm. samt medlemsbidrag til ICES og til EUROFISH.   

KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET 

§ 29.21.01.25 Grøn boligkontrakt 
I henhold til Vækstplan DK igangsættes initiativet Grøn boligkontrakt for perioden 2014-
2020.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Hensigten med initiativet er at gennemføre en ordning, hvor en "grøn aktør" skal kunne 
give boligejere en samlet løsning på energirenovering af deres bolig. Der skal således 
gennemføres en ordning, hvor boligejeren kan henvende sig ét sted og få en samlet 
ydelse til realisering af en energibesparende renovering. En sådan ydelse vil kunne 
indbefatte en kvalificeret og samlet rådgivning, styring af processen for gennemførelse af 
energirenoveringen, rådgivning omkring finansieringsmæssige spørgsmål samt ud
stedelse af garanti for det udførte arbejde.  

Til gennemførelsen af initiativet kan der:  

1) Gennemføres undersøgelser om forhold af betydning for energirenovering af 
boliger, herunder for udvikling af de ydelser, som den grønne aktør skal kunne 
tilbyde til realisering af en energibesparende renovering. 

2) Gennemføres analyser af mulighederne for at fremme finansiering af energi
renovering via realkredit og bankvirksomhed. 

3) Analyser af mulighederne for at finansiere investeringen i energirenoveringer 
over energiregningen. 

Initiativet udmøntes i samarbejde med andre myndigheder og eksterne parter. Energi
styrelsen kan inden for initiativets formål afholde udgifter til undersøgelser, certificerings
ordninger, digitale værktøjer, informationsindsatser samt tiltag, som kan understøtte 
udbredelsen af ordningen i form af tilskud og støtteordninger til grønne aktører og bolig
ejere, hvilket der særligt i en indfasningsperiode for ordningen vil kunne være behov for. 
Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, konsulentbistand og Kammer
advokaten. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.21.01.70. ESCO-samarbejder  
Bevillingen blev oprettet i 2013 og går til styrkelse af ESCO- og ESCO-lignende modeller 
til gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Energistyrelsen og Bygningsstyrel
sen samarbejder om udmøntningen. Bevillingen er på i alt 5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. 
er indbudgetteret på § 29.21.01.70. ESCO-samarbejder. Der er anvendt 0,4 mio. kr. til 
en erfaringsindsamling vedr. ESCO og OPP i 2013. I juni 2013 blev 2,1 mio. kr. overført 
fra § 29.21.01 til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. 
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Af de 2,1 mio. kr. er 1,8 mio. kr. anvendt til et igangværende udviklingsarbejde, hvor der 
udarbejdes modeller for udbud med garantier. 

Modtagere og ordningens form 
Der er ikke tale om en traditionel støtteordning, men udbud med henblik på udvikling og 
afprøvning af garantimodeller vedr. energibesparelser. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
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Der er tale om først en erfaringsindsamling om ESCO- og OPP-projekter i Danmark og 
udlandet. Herudover er der tale om en analyse og forslag til modeller for gennemførelse 
af energibesparelser i større bygninger (etageboliger og erhvervsbygninger), hvor råd
giveren og /eller entreprenøren påtager sig et ansvar for opnåelsen af et givent resultat. 
Garantimodellerne skal konkretiseres i forhold til ejerskabsforholdene.  

Endvidere afsættes midler til vejledning af bygherrer, der ønsker at afprøve garantimo
dellerne, så disse får tilknyttet en rådgiver. Herudover er der planlagt midler til en test
pulje. 

Evaluering af ordningen 
Bygningsstyrelsen forestår evaluering. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

§ 29.22.01.10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling  
Bevillingen går til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), 
som blev oprettet i 2007. EUDP støtter udvikling og demonstration af nye energi-
teknologier. Programmet ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af klima- og 
energiministeren. Sekretariatsfunktionen er placeret i Energistyrelsen. Programmets 
hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, 
hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de 
erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP skal 
således bidrage til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile 
brændsler i 2050. Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energi
teknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løs
ninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindings
metoder for olie og gas og CO2-deponering kan der gives tilskud til. 

Modtagere og ordningens form 
Støtten gives i form af tilskud til demonstrationsprojekter med stort kommercielt poten
tiale. Støtten gives blandt andet med henblik på at tiltrække midler fra private investorer 
til projekterne samt på at fremme offentligt-privat samarbejde. I 2013 blev der i alt iværk
sat projekter med samlede budgetter på over 1 mia. kr. heraf en egenfinansiering på 
knap 600 mio. kr.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med ordningen er at skabe et bedre klima og øge forsyningssikkerheden. Pri
vate virksomheder får støtte til udvikling af teknologier som potentielt kan øge virksom
hedens indtjening, hvis teknologien viser sig at have stort kommercielt potentiale. Uden 
støttemidlerne ville projektet ikke blive igangsat. Støtten bidrager således til at under
støtte klima- og energimål.  

Evaluering af ordningen 
Der blev i 2011 gennemført en evaluering af programmets første år af Oxford Research. 
Evalueringen viste bl.a., at EUDP i vidt omfang opfylder sit formål. Projekterne bidrager i 
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høj grad til at nå de politiske mål, og over 70 pct. af projektdeltagerne forventer at bringe 
ny energiteknologi på markedet inden for 5 år. For hvert tredje af de afsluttede projekter 
var det allerede lykkedes at markedsføre ny teknologi. Da evalueringen blev foretaget 
var kun knap en fjerdedel af de undersøgte projekter gennemført, og der var derfor end
nu kun i begrænset omfang tale om realiserede resultater. Evalueringen viste endvidere, 
at en stor del af støtten (42 pct.) var gået til små virksomheder, og at programmet i høj 
grad understøtter samarbejdet mellem private virksomheder og vidensinstitutioner. Næ
ste samlede evaluering foretages i 2015, men der gennemføres i foråret 2014 en mindre 
undersøgelse af resultaterne af et antal afsluttede projekter. 

Andre oplysninger 
Ordningen skal ses i sammenhæng med Green Labs DK (§ 29.22.02) samt i et vist om
fang Højteknologifonden (§ 19.55.07.10) og Det strategiske forskningsråd (§ 
19.41.11.10) under FIVU, som begge bliver en del af den ny Danmarks Innovationsfond i 
2014. 

Det bør i øvrigt bemærkes, at indkaldelsen af ansøgninger samt de modtagne ansøgnin
ger med forskningsindhold er godkendt af Det strategiske forskningsråd. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.22.01.30. Fremme af nye energiteknologier  
Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2014 til fremme af nye energiteknologier vedr. bygnings
integrerede solceller, jf. Aftale af 26. juni 2013 om den grønne superpulje.  

Modtagere og ordningens form 
Støtten gives i form af tilskud til projekter. Ordningen administreres efter EUDP-loven, og 
støtte kan således gives til virksomheder og forskningsinstitutioner. Puljen blev aftalt af 
regeringen og Enhedslisten som en del af delaftalen om den grønne superpulje i juni 
2013, hvor der afsattes 16,5 mio. kr. over tre år. Ansøgninger indkaldes i april 2014 med 
frist i juni 2014.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med ordningen er en videreførelse af indsatsen inden for forskning, udvikling 
og demonstration inden for bygningsintegrerede solceller (BIPV) med sigte på billig
gørelse og anvendelighed i byggeriet i to spor, som retter sig mod henholdsvis eksiste
rende byggeri og nybyggeri. 
Støtteintensiteten kan forventes at afhænge af projekttype og modtager. Det generelle 
niveau for medfinansiering kan forventes at være ca. 50 pct. Støtte gives til aktiviteter, 
som ellers ikke ville blive gennemført. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen er ikke evalueret. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysninger kan ses på:  
www.ens.dk/da-DK/NyTeknologi/om-eudp/Sider/Forside.aspx

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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§ 29.24.08.10. Forsøgsordning for elbiler  
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Som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 blev der afsat i alt 35 mio. kr. i årene 
2008-2012 til forsøg med anvendelse af elbiler i praksis. I den energipolitiske aftale af 22. 
marts 2012, er denne ordning forlænget, og der er afsat 15 mio. kr. for årene 2013-2015 
samtidig med, at der åbnes mulighed for, at der som led i forsøgsordningen også vil 
kunne inddrages erfaringer med plug-in hybridbiler. Ordningen administreres af Energi
styrelsen som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøg
ning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder øko
nomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte. Forsøgsordningen skal sikre, at 
der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organi
satoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og plug-in 
hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel. For
søgsordningen skal bidrage til at belyse, hvilke barrierer der i praksis er for udbredelse af 
elbiler og plug-in hybridbiler, og i hvilke anvendelser elbiler og plug-in hybridbiler har 
særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekni
ske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og 
plug-in hybridbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal prakti
ske forsøg samt udredningsarbejder og analyser. Erfaringsindsamlingen kan ud over de 
konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og 
elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og 
fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge.  

Modtagere og ordningens form 
Energistyrelsen administrerer tilskudsordningen.  Projekterne omfatter elkøretøjer i form 
af eldrevne personbiler, varebiler, minibusser, lad- og lastbiler samt plug-in hybridbiler. 
Støttemodtagerne omfatter regionskommuner, kommuner, private virksomheder, elsel
skaber, organisationer/foreninger samt vidensinstitutioner. 

En del af projekterne er såkaldte ”flådeprojekter”, hvori der gennemføres praktiske for
søg med en eller flere elbiler. Projekterne dækker mange former for anvendelse af køre
tøjerne: pendlerkørsel, delebilkørsel, kørsel af post og varer, teletaxi-kørsel, hjemme
pleje, tilsyn og administration. I nogle af projekterne lægges der op til en delvist ”intelli
gent” ladning med styring af opladningen efter elpriserne. 

Ud over de praktiske flådeprojekter er der givet støtte til et antal tværgående analysepro
jekter om økonomi, efterspørgselsforhold m.m. samt nogle værktøjsprojekter og formid
lingsprojekter vedrørende elbiler. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med forsøgene er at få belyst, hvordan elbiler og plug-in hybridbiler fungerer 
ved forskellige anvendelser, hvilke barrierer der kan være for at udbrede elbiler og plug-
in hybridbiler, samt hvordan elbilen spiller sammen med elsystemet. Erhvervsfremme- og 
støtteelementet består i, at virksomheder og kommuner får mulighed for at indhente 
erfaringer med elbiler og plug-in hybridbiler. Forsøgsordningen dækker dele af mer
omkostningen ved anskaffelse af elbiler, plug-in hybridbiler og gennemførelse af forsøgs
elementer. Ordningen formidler bruger- og flådeejererfaringer og stimulerer efter
spørgslen efter elbiler, plug-in hybridbiler og følgeerhverv, herunder producenter af elek
tricitet og kompetencer vedrørende intelligent opladning, indpasning af vindkraft og kon
krete smart grid løsninger. 
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Evaluering af ordningen  
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Der er lavet en større status og erfaringsopsamling for ordningen, der primo 2012 er lagt 
på Energistyrelsens hjemmeside. Ordningen har medvirket til at mere end halvdelen af 
kommunerne har elbiler i dag og tallet er stigende. Erfaringerne er, at elbiler er driftssikre, 
nemme at bruge, kan opfylde en stor del af kommunernes kørselsbehov og at drifts
omkostningerne er betydeligt mindre end konventionelle biler. Ordningen er ikke evalue
ret på nuværende tidspunkt. Ordningen vil blive evalueret inden ordningens ophør med 
udgangen af 2015. 

Andre oplysninger 
Forsøgsordningen er notificeret til EU-kommissionen. Forsøgsordningen med elbiler er 
en del af energiaftalen fra februar 2008 mellem den daværende regering (V og C) og A, 
DF, SF, RV og Ny Alliance, samt den nye energiaftale af 22. marts 2012 mellem den 
daværende regering (A, RV og SF) og V, DF, Ø og C 

Yderligere oplysninger kan ses på:  

www.ens.dk
www.ens.dk/DA-
DK/KLIMAOGCO2/TRANSPORT/ELBILER/FORSOEGSORDNINGFORELBILER/ 
Sider/Forside.aspx

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.13.10. Videncenter for energibesparelser i bygninger  
I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 
Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at 
afvikle Center for Energibesparelser, samtidigt med at bevillingen til Videncenter for 
energibesparelser i bygninger blev forlænget til 2015 med 5,0 mio. kr. per år.  

Videncenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere. 
Videncenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering af byg
ninger: 

1) Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer 
om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leve
randørinformationer, mv. 

2) Identificere et eventuelt behov for ny viden. 

3) Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst 
leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. 
ske via internettet.  

4) Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere 
og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om 
hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til ef
fektmåling mv. 

Modtagere og ordningens form 
Der er ikke tale om en traditionel støtteordning, men en bevilling på 5 mio. kr. på FL. 
Ordningen er udmøntet ved udbud af de ovenfor nævnte opgaver for en periode på 4 år 
med 5 mio. kr. per år. Videncenterets aktiviteter understøtter markedets aktører, der 
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beskæftiger sig med energibesparelser i bygninger, ved udgivelse af materiale i rapport
form, andre publikationer og faglige værktøjer mv., som formidles primært via internettet.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningen har til formål at understøtte de udførende aktører inden for byggeriet med 
viden og værktøjer til fremme af energibesparelser i bygninger. Partnerskaber med ak
tørerne er et væsentligt element inden for energibesparelser i bygninger, idet de bidrager 
til en omkostningseffektiv indsats, som samtidig understøtter aktørerne i deres erhverv. 
Partnerskaberne medvirker yderligere til understøttelse af aktørernes initiativer og akti
viteter inden for energieffektivisering, der via Videncentret stilles til rådighed for marke
dets aktører i bred forstand. 

Evaluering af ordningen 
Der blev i 2011 foretaget en større uvildig evaluering af Videncenteret. Videncenterets 
aktiviteter drøftes årligt med Energistyrelsen i forbindelse fastlæggelsen af årsplaner mv. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.14.10. Infrastruktur til transport 
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det 
vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af 
ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport.  

Modtagere og ordningens form 
Anvendelsen af midlerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive an
vendt til nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt 
optimal nytte af midlerne. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brænd
sler til nye drivmidler som el og biomasse. Som de første skridt i denne omstilling er 
parterne bag energiforliget enige om, at der skal udarbejdes en strategi for fremme af 
energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm., som udmønter puljen på i alt 
70,0 mio. kr. Strategien drøftes i energiforligskredsen i 2013. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.15.10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommu
ner  
Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, 
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipo
litik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at 
fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virk
somheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og 
kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære 
indsats.  
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Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og 
9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontrahe
res med konsulenter til at løse nærmeres specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med 
forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt evalueringen af indsatsen i 
2015. 

Modtagere og ordningens form 
Af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 fremgår det, at der oprettes en pulje på 
samlet 19 mio. kr. i 2013-15 til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning. 
Den statslige involvering understøttes derudover med i alt 4,8 mio. kr.  

Energistyrelsen inviterede d. 1. marts 2013 interesserede parter til at søge om tilskud fra 
puljen.  For at komme i betragtning skal man indsende en ansøgning.  

Det fremgår af energiaftalen, at puljen skal ” fremme partnerskaber om strategisk energi
planlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre 
samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den 
kommunale planlægning og den borgernære indsats”. Disse intentioner forudsætter en 
kommunal forankring af projekterne. For at sikre den kommunale forankring skal der del
tage mindst en kommune som projektdeltager i alle projekter, der får tilskud.  

Det er endvidere en forudsætning, at øvrige aktører – der har en rolle i det konkrete part
nerskab om strategisk energiplanlægning – indgår i ansøgningen, eksempelvis regioner, 
energiselskaber, private og offentlige virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner 
eller NGO’er. Der skal derfor etableres et partnerskab i form af et konsortium, hvor alle 
relevante aktører indgår for at kunne løse planlægningsopgaven tilfredsstillende. 

Der er krav om medfinansiering. Hvert projekt kan modtage et statsligt tilskud på 50 %, 
dog højst 2,5 mio. kr. Støtten udbetales i 2014 og 2015.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Formålet med ordningen er at fremme strategisk energiplanlægning i kommunerne 
(SEP). Formålet med SEP er, set fra statens side, at kommunerne - gennem deres plan
lægning og administration - understøtter den langsigtede omstilling af energisystemet 
væk fra fossile brændsler, og dermed understøtter realiseringen af energiaftalen af 22. 
marts 2012. Kommunerne har samtidig en egeninteresse i at fremme grøn vækst lokalt, 
at fremme en klima- og miljøvenlig energiforsyning, sikre stabile energipriser mv.  

Der er således et væsentligt erhvervsfremme- og støtteelement i ordningen. 

Evaluering af ordningen 
Der vil blive sikret en faglig og tidsmæssig koordinering af gennemførelsen af de støt
tede projekter. Formålet hermed vil være at opnå erfaringsudveksling og mulige synergi
gevinster mellem projekterne og for at reducere omfanget af dobbeltarbejde. Projektperi
oden vil for alle projekter forløbe fra 1. januar 2014 – 1. juli 2015.  

I projektperioden afholdes tre seminarer (ca. 1. april 2014, ca. 1. oktober 2014 samt ca. 
1.april 2015). Derudover afholdes en afsluttende konference i efteråret 2015. Alle støt
tede projekter er forpligtede til gennem projektperioden at bidrage med statusoplysninger 
om deres projekt og til at rapportere på seminarerne og den afsluttende konference. KL 
og Energistyrelsen vil, som en del af en indgået partnerskabsaftale om at fremme den 
grønne omstilling i kommunerne, sørge for den praktiske koordinering af dette forløb. 

I efteråret 2015 vil resultaterne af forsøgene med strategisk energiplanlægning blive 
opsummeret, så erfaringerne efterfølgende kan stilles til rådighed for alle kommuner. Der 
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vil endvidere blive gennemført en slutevaluering af forsøgene. Til brug for denne evalue
ring af programmet vil de støttede projekter blive bedt om at evaluere den gennemførte 
proces og hvilke resultater, der er opnået.  

Andre oplysninger 
Energistyrelsen forestår administrationen af puljen på de 19 mio. kr. og vil samarbejde 
med KL om at gennemføre programmet. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.16.10. Geotermi og store varmepumper  
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev 
afsat en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme 
(geotermi, store varmepumper mv.). For 2014 er afsat 10 mio. kr., heraf 7 mio. kr. til 
projekter og 3 mio.kr. til konsulentydelser.  

Modtagere og ordningens form 
Bevilingen anvendes dels til støtte til projekter, dels til at løse opgaver på konsulentbasis 
bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i el- og fjernvarme
systemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af 
geotermiprojekter. Tilskud til projekter administreres efter EUDP-loven, som er godkendt 
i henhold til EU’s statsstøttebestemmelser. Støtte til projekter kan gives til virksomheder 
og forskningsinstitutioner. Den konkrete afgørelse om støtte træffes af EUDP’s be
styrelse på grundlag af ansøgninger, som indkaldes særskilt i forbindelse med de halv
årlige EUDP-indkaldelser af ansøgninger. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  

Bevillingen på 35 mio. kr. er afsat i den energipolitiske aftale af marts 2012. Formålet er 
at fremme ny VE teknologi i fjernvarmesystemet (geotermi, store varmepumper, lagre, 
mv.) i årene 2012-15.  

Erhvervsfremme- og støtteelementet forventes at variere med typen af aktiviteter. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen er ikke evalueret. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.17.10 Bølgekraftsprojekter 
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev 
afsat en pulje på 25 mio. kr. i 2014-2015 til anlæg og demonstration af bølgekraft-
projekter. Der udmøntes 12,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, idet der anvendes 1 mio. kr. 
til administration af ordningen.  
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Støtten gives i form af tilskud til projekter. Ordningen administreres efter EUDP-loven, 
som er godkendt i henhold til EU’s statsstøttebestemmelser. Støtten kan gives til virk
somheder og forskningsinstitutioner. Den konkrete afgørelse om støtte træffes af 
EUDP’s bestyrelse på grundlag af ansøgninger, som indkaldes særskilt i forbindelse 
med de halvårlige EUDP-indkaldelser af ansøgninger. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med denne særpulje er at fremme de bølgekraftkoncepter og den komponent
udvikling, som allerede er undervejs, som et led i forberedelsen af de mest lovende 
teknologier til demonstration i fuldskala. 

Andre oplysninger 
Den 18. april 2013 blev der afholdt et møde mellem EUDP, Energinet.dk, Partnerskabet 
for Bølgekraft samt de danske bølgekraftudviklere for at diskutere mulighederne for 
støtte via denne ordning. 

Da ForskEL understøtter et stort antal bølgekraftprojekter, er der etableret et samarbejde 
mellem EUDP og ForskEL for at sikre koordineringen mellem udmøntningen af sær
puljen og den eksisterende indsats i ForskEL. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.18.10. Energieffektiviseringsindsats  
Kampagneaktiviteterne i Center for Energibesparelser (Go' Energi) er afviklet og ophørt. 
En række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres på denne konto. Midlerne kan 
anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markeds
påvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport. 

Modtagere og ordningens form 
Der er tale om 17,9 mio. kr. i 2014, der i Energistyrelsen udmøntes i aktiviteter til fremme 
af energieffektivisering i bygninger. Der ydes indirekte støtte til markedets aktører inden 
for byggeri og energi, via udvikling af vejledninger og værktøjer til opgradering af kompe
tencer og til brug i kommunikationen med slutbrugerne.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Energieffektiviseringsindsatsen og de tilhørende informationsaktiviteter skal i vidt omfang 
ses som tilbud til energispareaktører, finansieringsinstitutter, banker, ejendomsmæglere, 
rådgivere og håndværkere, som nemt og enkelt kan tage ejerskab til materialer og værk
tøjer. Indsatsen udvikles i samarbejde med modtagerne, der herigennem sikres ejerskab 
og samtidig får indsatsen en værdifuld forankring, der gør produkterne tilgængeligt i de 
situationer, hvor de er mest relevante. Partnerskaber med markedets aktører er således 
et vigtigt element af energieffektiviseringsindsatsen, der bidrager til en om
kostningseffektiv informationsindsats, og som samtidig understøtter aktørerne i deres 
hverv. 

Evaluering af ordningen 
Ordningen vil blive vurderet, som en del af drøftelsen i forligskredsen i 2015 om videre
førelse af initiativer. 

Hovedkategori: Anden ordning 
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Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.19.10. Vedvarende energi til proces  
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Virksomhedernes procesenergiforbrug er i stort omfang baseret på fossile brændsler. 
Dette skyldes såvel tekniske forhold (tilstrækkeligt høje temperaturer i processer mv.) 
som økonomiske forhold. Særligt forholder det sig således, at virksomhedernes proces
energiforbrug nyder en række afgiftslempelser, som derved svækker det økonomiske 
incitament til at skifte til vedvarende energi betydeligt i forhold til private husholdninger, 
som betaler de fulde afgifter. Det er derfor en betydelig udfordring at sikre en omstilling 
af virksomhedernes energiforbrug til vedvarende energi. Med energiaftalen af 22. marts 
2012 er der derfor etableret en tilskudsordning med henblik på at yde investeringstilskud 
til virksomheders omstilling til vedvarende energi eller fjernvarme i virksomhedernes 
produktionsprocesser. 

Modtagere og ordningens form 
Støtteordningen er målrettet virksomheder, som ønsker at omstille fra fossile brændsler 
til vedvarende energi eller fjernvarme i virksomhedens produktionsproces.  De støttebe
rettigede aktiviteter er projekter, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvaren
de energikilder eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til de 
ovennævnte projekter. Støtten ydes som investeringstilskud.   

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningen skal sikre virksomhedernes omstilling til vedvarende energi i virksomheder
nes produktionsprocesser. Det forventes, at den nye støtteordning i 2020 har en effekt 
på: 

1) En reduktion af fossil energi med ca. 16 Peta Joule 

2) En forøgelse af andelen af vedvarende energi med ca. 1,1 pct. point 

3) En reduktion i CO2-udledningen med ca. 1,5 pct. /1 mio. tons/årligt (1990) 

Ordningen startede efter planen i august 2013 og løber til og med 2020. Der er til ord
ningen afsat 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014 til og med 2020 – sva
rende til i alt 3,75 mia. kr. For de vigtigste kommercielle vedvarende energiteknologier, 
der vil kunne opnå støtte under ordningen, ventes en væsentlig del af de investerede 
midler at ende som ordrer hos danske virksomheder eller danske underleverandører.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen evalueres i 2015 

Andre oplysninger 
Ordningen administreres af Energistyrelsen og er notificeret under EU’s gruppefritagel
sesforordning nr. 800/2008. Ordningen er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 
2012.  

Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk/ve-proces

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 
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§ 29.24.20.10 Industriel kraftvarme  
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I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 ind
føres et tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme 
industriel kraftvarme i industri og gartnerier. I henhold til aftale mellem regeringen, Ven
stre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af 24. april 2013 
indføres desuden et yderligere tilskud på 17,0 mio kr. årligt i perioden 2014-2020. 

Modtagere og ordningens form 
§ 58 c i lov om elforsyning indeholder bestemmelser om tilskud til industrielle kraft
varmeværker. De fleste af disse værker er etableret i midten af 1990’erne og står foran 
udskiftning eller væsentlig renovering frem til 2020. Samtidig er disse værker, der som 
oftest er baseret på naturgas, under pres af, at elprisen ikke er steget lige så meget som 
prisen på naturgas. Desuden vil disse værker få øgede omkostninger som følge af stig
ningen i NOX-afgiften, jf. lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift 
af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om afgift af na
turgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOX mv.) . 

Der er store miljømæssige fordele ved en fortsat samproduktion af el og varme på de 
industrielle kraftvarmeværker. For at opretholde disse værkers incitament til at være i 
drift, selvom økonomien i disse er under pres, indførtes et tilskud på 3 øre pr. kWh i 
perioden 2013-2020 og yderligere 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020, som beregnes 
med udgangspunkt i værkets elproduktion i 2011. Tilskuddet justeres nedad ved sti
gende elpriser. Tilskuddet er betinget af, at værket er nettilsluttet senest den 21. marts 
2012 og ydes fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2020. Tilskud
det er notificeret for Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne og kan derfor først 
træde i kraft, når ordningen er statsstøttegodkendt. Energinet.dk skal varetage admini
strationen af tilskud efter bestemmelserne til industriel kraftvarme og træffer afgørelse 
om berettigelsen til og størrelsen af tilskuddet. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Det indgik i energiaftalen af 22. marts 2012, at der indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt 
fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier, 
som finansieres via forsyningssikkerhedsafgiften. I aftalen om Vækstplan DK fra 24. april 
2013 indgik som lempelse af virksomhedernes udgift til energi, at tilskuddet til industriel 
kraftvarme blev øget med 17 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2020.  

Evaluering af ordningen 
Det indgår i den energipolitiske aftale fra 2012, at der årligt gøres status for de aftalte 
nye initiativer. Parterne mødes i 2015 for at drøfte videreførelse af initiativer og finansie
ring i aftalen. 

Andre oplysninger 
Støtten er endnu ikke trådt i kraft, da den afventer EU’s godkendelse efter statsstøttereg
lerne. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.24.21.10. Biogas (til transport og proces) 
I henhold til energiaftalen fra 22. marts 2012 indføres et nyt tilskudssystem til biogas, 
hvoraf en del finansieres over finansloven i form af tre forskellige tilskud. Ifølge for
ventningen til biogasudbygningen i Energifremskrivningen fra 2012 ville det samlede 
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tilskud udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 
mio. kr. i 2016. Tilskudsordningen er imidlertid endnu ikke statsstøttegodkendt af EU 
Kommissionen, og derfor endnu ikke trådt i kraft. Biogas Taskforce vurderer, at biogas
udbygningen bliver mindre end forventet, og at biogas i mindre grad end forventet vil 
blive anvendt til transport og proces og andet. Det reducerer støttebehovet.  

Modtagere og ordningens form 
Der er tale om et nyt grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på 
netto 39 kr./GJ  

Et tilskud på 26 kr./GJ til alle anvendelser af biogas, der aftrappes i takt med stigende 
naturgaspriser.  

Et tilskud på 10 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes med 2 kr./GJ 
fra 2016 til 0 kr./GJ i 2020.  

Støtten gives til anvendelse af biogas til hhv. transport og proces. Inden for transport 
gives støtten til den, der sælger biogassen til en slutbruger, som anvender den til trans
port. Inden for proces gives støtten til den virksomhed, der anvender biogassen til pro
cesformål. Tilskuddet er notificeret for Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne og 
kan derfor først træde i kraft, når ordningen er statsstøttegodkendt.   

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningens formål er at understøtte den ambitiøse udbygning med biogas, som er sat 
som mål i Energiaftalen fra 2012. Tilskuddene til transport og proces er et led i forbedrin
gen af de økonomiske vilkår for biogasproduktionen og understøtning af, at biogas i 
højere grad end i dag skal kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren.  

Evaluering af ordningen 
Der er ikke planlagt en evaluering af specifikt disse støtteordninger. Men som følge af 
Energiaftalen er der nedsat en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete 
biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020. 
Biogas Taskforcen skulle afrapportere ultimo 2013. Der er udarbejdet en rapport som  
gør status over biogasudbygningen. Da tilskuddet ikke er trådt i kraft er der endnu ikke 
udbetalt støtte efter denne ordning. Biogas taskforce vurderer, at der kan forventes en 
begrænset anvendelse af disse ordninger, da støtten til andre anvendelser af biogas er 
større.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

§ 29.25.02.20. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virk
somheder  
Ifølge LBK 846 17/11 1997, senest ændret ved § 2 i L 1606 af 22/12 2010 om statstil
skud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, 
gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder. Ordningen er et 
led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO2-
afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. L 417 14/6 1995 om æn
dring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder. Ordningen har to formål. Dels er 
ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomhe
der, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belas
tes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes. 
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Med virkning fra 1/1 2010 blev aftaleordningen indsnævret, så den alene omfatter elek
tricitet til proces og rumvarme. Med andre ord er brændsel til tung og let proces ikke 
længere omfattet af aftaleordningen. Grunden hertil er dels, at Folketinget i 2004 vedtog, 
at de vareproducerende kvoteomfattede virksomheder ikke skal betale CO2-afgift af det 
brændsel, der går til tung og let proces. Da tilskuddet gives til dækning af CO2-afgiften, 
bortfalder aftaleordningen vedrørende dette procesbrændsel. Dels at Folketinget som led 
i energiaftalen fra februar 2008 har hævet CO2-afgiften og lavet en bundfradragsmodel 
for brændsel til tung proces i de ikke-kvoteomfattede erhverv. Bundfradraget omfatter nu 
også tilskuddet, som virksomhederne tidligere fik i forbindelse med aftaleindgåelse, hvor
for der ikke længere er basis for at indgå aftaler om energieffektivisering vedrørende det
te procesbrændsel. Med L 1606 af 22/12 2010 er det sikret, at aftaleordningen i sin nu
værende form kan fortsætte efter udløbet af Europa-Kommissionens godkendelse. God
kendelsen udløb 6. juni 2011. Ordningen er efterfølgende notificeret i henhold til gruppe
fritagelsesforordningen, hvor den løber frem til 6. juni 2021. 

Den 24. april 2013 indgik regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti aftale om en vækstplan. Aftaleparterne er enige om at stemme for den lovgiv
ning, der implementerer de konkrete initiativer i aftalen. 

Den politiske aftale indebar, at virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-
afgift) på elektricitet til proces blev afskaffet fra 2014. Da afgiften således er bortfaldet, 
betyder det, at virksomheder ikke længere kan opnå tilskud til betaling af energispare
afgiften til proces mod at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.  
Langt de fleste aktive tilsagn efter aftaletilskudsordningen bortfaldt derfor med udgangen 
af 2013. 

Den politiske aftale indebærer endvidere, at der oprettes en tilskudspulje til at støtte gart
nere og andre el-intensive virksomheder for at forbedre de el-intensive virksomheders 
konkurrenceevne og sikre en øget energieffektivisering. Støtteordningen skal godkendes 
af Europa-Kommissionen, før den kan sættes i kraft. Tilskudspuljen afventer Europa-
Kommissionens endelige miljø- og energirammebestemmelser, som er forsinket, hvorfor 
tilskudspuljen tidligst træder i kraft fra 2015.  

Modtagere og ordningens form 
Der er blevet ydet tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i 
virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Støt
ten modtages af private virksomheder i form af direkte tilskud med henblik på at opret
holde energitunge virksomheders konkurrenceevne.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Formålet med aftaleordningen er dels at fremme energieffektivisering i energitunge virk
somheder, dels at sikre, at disse virksomheder ikke belastes af afgifterne i en sådan 
grad, at deres konkurrenceevne svækkes mærkbart. Der er tale om klima- og miljøstøtte, 
da tilskuddet er betinget af, at virksomheden indgår aftale med Energistyrelsen om ener
gieffektivisering.  

Evaluering af ordningen 
Ordningen er blevet evalueret, som en del af evaluering af samtlige danske energispare
aktiviteter. Evalueringen konkluderede, at aftaleordningen har den bedste samfunds
økonomiske omkostningseffektivitet blandt danske energispareaktiviteter. 

Andre oplysninger 
Yderligere oplysning kan ses af anmærkningen til bevilling på finansloven.  

Hovedkategori: Anden ordning 
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Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.  

Støtte til vindmølleelektricitet (PSO) og afregning af elektricitet fra 
VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. (PSO)  

-

-

-

-
-

-

-

-

De offentlige serviceforpligtelser til miljøvenlig elproduktion (PSO) indførtes som led i 
elreformen i 1999. Indtil da blev den miljøvenlige elproduktion dels støttet med elproduk
tionstilskud, som var en ordning på finansloven, og dels i form af høje afregningspriser, 
som elforbrugerne var forpligtet til at betale. PSO opkræves som en tarif på alle forbru
gernes elforbrug og dækker de pristillæg mv., som ydes til den miljøvenlige elproduktion 
efter reglerne specificeret i elforsyningsloven og VE-loven. Dette omfatter elproduktion 
baseret på vedvarende energi og decentral kraftvarme samt forsyningssikkerhed, F&U 
mv. Pristillæg til miljøvenlig elproduktion udgør langt den største del af PSO-tariffen. I 
opgørelsen af erhvervsstøtte indgår kun den del af de offentlige serviceforpligtelser, der 
har karakter af et pristillæg. Formålet med ordningen er at udbygge den vedvarende 
energi og bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål. 

Modtagere og ordningens form 
Støtten til miljøvenlig elproduktion gives i form af et pristillæg som enten er et fast beløb 
pr. produceret kWh eller et beløb, som er forskellen mellem et fast beløb og markeds
prisen. Det sidste kan sikre ejere af anlæggene en afregningspris på den producerede 
elektricitet, som er uafhængig af markedsprisen. Udgifterne til støtten dækkes af en 
PSO-tarif, som alle forbrugere betaler i forhold til deres elforbrug. Af det samlede el
forbrug udgør husholdningernes forbrug ca. 30 pct. Det er således i meget stor udstræk
ning erhvervsvirksomhederne, der betaler PSO-omkostningerne. Nogle få erhvervs
virksomheder betaler dog en lavere sats.  

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelementet  
Ordningen består i, at staten pålægger alle elforbrugere at betale for anvendelsen af den 
miljøvenlige elproduktion i form af en PSO-tarif. De opkrævede beløb udbetales i form af 
pristillæg til ejerne af vindmøller og andre miljøvenlige elproduktionsanlæg til dækning af 
de produktionsomkostninger, som ikke dækkes ved salget af elproduktionen på mar
kedsvilkår. 

Evaluering af ordningen  
Ordningen er løbende blevet vurderet og ændret som en del af de skiftende energipoli
tiske aftaler. 

Andre oplysninger 
Støtten er notificeret til EU-kommissionen. PSO-ordningen er en følge af el-reformen fra 
1999, som blev til ved en aftale mellem den daværende regering, V, K, SF og Kristeligt 
Folkeparti, samt af efterfølgende energipolitiske aftaler. 

Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk  og www.energinet.dk

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

Støtte til elproduktion på basis af biogas, finansieret af en el-PSO. 
Med energiaftalen fra marts 2012 blev den eksisterende støtteordning til elproduktion 
baseret på biogas ændret. Støtten finansieres af en el-PSO ordning, som opkræves over 
elregningen. 
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Støttemodtager og støtteform 

-

-
-

-

-

Når biogas bruges til produktion af el gives der støtte i form af en fast afregning på 79,3 
øre pr. kWh eller et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh. Herudover ydes et pristillæg på 26 
øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Tillægget på 26 øre pr. kWh aftrappes 
ved stigende naturgaspris. Tillægget på 10 kr. pr kWh aftrappes med 2 øre pr. kWh fra 
2016 til 0 kr pr. kWh i 2020. Støttemodtageren er producenten af el. Ved den faste af
regning håndterer Energinet.dk afsætningen, ved pristillægget afsætter producenten selv 
elproduktionen i elmarkedet. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement 
Ordningens formål er at understøtte den ambitiøse udbygning med biogas, der er sat 
som mål i Energiaftalen fra 2012.  

Evaluering af ordningen 
Der er ikke planlagt en evaluering af specifikt disse støtteordninger. Men som følge af 
Energiaftalen er der nedsat en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete 
biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020. 
Biogas Taskforcen udarbejder en rapport, der gør status over biogasudbygningen. Rap
porten analyserer tilskudsordningerne til biogas. På basis heraf forventes en lavere frem
tid afsætning af biogas til elproduktion end hidtil antaget. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

Afregning for opgradering af biogas (biogas-PSO)  
Med energiaftalen fra marts 2012 blev vedtaget en ny gas-PSO ordning, som opkræves 
over gasregningen, og som finansierer tilskud til vedvarende energi til gasnettet. Ordnin
gen svarer til den eksisterende PSO-ordning for el  

Modtagere og ordningens form 
Biogas, der leveres til naturgasnettet, og renset biogas, der leveres til bygasnet, får et 
grundtilskud på 79 kr./GJ.  

Der gives et tilskud på 26 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes i takt 
med stigende naturgaspriser.  

Der indføres yderligere et tilskud på 10 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet 
aftrappes med 2 kr./GJ fra 2016 til 0 kr./GJ i 2020.  

Støtten gives til den, der opgraderer eller renser biogassen og tilfører den til hhv. natur
gas- eller bygasnettet. Tilsvarende støtte gives til den, der renser biogas og tilfører den 
et bygasnet. 

Ordningens formål og erhvervsfremme- og støtteelement  
Ordningens formål er at understøtte den ambitiøse udbygning med biogas, der er sat 
som mål i Energiaftalen fra 2012. Tilskuddet til opgradering er et led i forbedringen af de 
økonomiske vilkår for biogasproduktionen og understøtter, at biogas i højere grad end i 
dag skal kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren.  

Evaluering af ordningen 
Der er ikke planlagt en evaluering af specifikt disse støtteordninger. Men som følge af 
Energiaftalen er der nedsat en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete 
biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020. 
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Biogas Taskforcen udarbejder en rapport, der gør status over biogasudbygningen. Rap
porten analyserer også tilskudsordningerne til biogas og vurderet deres forventede effekt. 

I Energifremskrivningen fra 2012 blev der antaget, at biogasproduktionen ville stige til 
16,8 PJ i 2020. Af disse 16,8 PJ blev 2,8 PJ antaget opgraderet og tilført naturgasnettet. 
Resten af biogassen blev forventet anvendt til elproduktion, industri, kraftvarme, trans
port og anden anvendelse. Biogas Taskforce forventer nu en lavere biogasproduktion i 
2020. Til gengæld forventes hovedparten af biogassen fremover at blive opgraderet. Den 
samlede støtte til opgradering forventes derfor at blive større end hidtil antaget. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 
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BILAG 2. ERHVERVSFREMME OG 
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET 

-

-

-

-

-

Opgørelsen af erhvervsordninger via skattesystemet tager udgangspunkt i Skattemini
steriets senest tilgængelige opgørelse over skatteudgifter fremskrevet med udviklingen i 
BNP. Skatteministeriet beregner størrelsen af skatteudgifter i forbindelse med lovforslag, 
der indebærer nye skatteudgifter eller ændrer eksisterende skatteudgifter. Der pågår pt. 
en større opdatering af skatteudgifterne i Skatteministeriet, som forventes afsluttet i 
efteråret 2014. 

Skatteudgifterne er beregnet efter ”tabt provenu metoden”. Derved opgøres de umiddel
bare skatteindtægter, som det offentlige ville have fået, hvis skatteudgiften blev fjernet. 
Metoden er baseret på en antagelse om uændret adfærd, hvilket betyder, at der ikke 
tages hensyn til, at virksomheder eller personer i nogle tilfælde kan ændre adfærd, hvis 
en særlig begunstigelse i skattesystemet afskaffes eller reduceres. Skønnet over den en
kelte skatteudgift tager heller ikke højde for afledte virkninger på andre skatte- og/eller 
afgiftskonti (tilbageløb). Det betyder, at den beregnede udgift for de enkelte ordninger, 
som hovedregel ikke svarer til det provenu, som staten alternativt kan anvende til andre 
tiltag, hvis skatteudgiften fjernes. Skatteministeriets igangværende opdatering af alle 
skatteudgifter foretages også efter ”tabt provenu metoden”. 

MOMSOMRÅDET 

Aviser og blade – nulmoms 
Ifølge momsloven er aviser og blade, der udkommer mindst en gang månedligt, undtaget 
fra betaling af moms på deres salg af aviser og blade. Derved afviges udgangspunktet i 
det danske skatte- og afgiftssystem om, at alle varer og tjenester belægges med en 
moms på 25 pct. Samtidigt kan udgiverne af trykte aviser og blade fratrække den moms 
de betaler ved køb af varer og tjenester. I tilknytning til begunstigelsen er der også en 
skattesanktion i form af, at salg af aviser og blade er belagt med en lønsumsafgift sva
rende til 2½ pct. af salget. Fritagelsen fra moms medfører, at udgiverne af aviser og 
blade kan tage en højere pris for deres salg til private. Hovedparten af salget af aviser og 
blade er rettet mod private, hvorfor det må formodes, at momsfritagelsen medfører en 
højere indtægt hos udgiverne. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er udgiverne af trykte aviser og blade, mens andre 
medier, såsom netaviser, er fuldt momspligtige, idet de anses for at være en elektronisk 
ydelse. Online nyheder er ligeledes belagt med 25 pct. moms. Trykte aviser har altså en 
bevidst fordel i forhold til momspligtige tidsskrifter og netaviser/online nyheder. 

Adfærd 
Begrænset. En afskaffelse af skatteudgiften må formodes at medføre en stigning i prisen 
på aviser og blade. Det vil mindske forbrugernes efterspørgsel og dermed det samlede 
salg men formentlig øge online mediernes markedsandel. Der vil således være en min
dre negativ påvirkning af provenuet ved en nedgang i efterspørgslen, hvilket dog i et vist 
omfang vil opvejes ved øgede skatteindtægter fra online medier. 

Henvisning 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17030#K8
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17165

 116 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17030%23K8
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17165


 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

Persontransport – momsfritagelse  
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Indenrigsbefordring af personer er momsfri uanset hvilket befordringsmiddel, der anven
des: tog, busser, taxaer, færger, fly, cykeltaxaer mv. Befordringen af bagage, som med
bringes af en person, er også omfattet af fritagelsen, medmindre der opkræves særskilt 
betaling herfor. Varekørsel er derimod momspligtig. Dvs. at en taxa, der bringer et brev, 
pakke eller lign. ud, er momspligtig af denne køretur og en færges overførsel af en bil er 
momspligtig. Buskørsel i rutebus er momsfritaget, hvorimod turistbuskørsel er momsplig
tig. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Udbydere af transporttjenester kan sælge disse til en højere pris, da køberne ikke skal 
betale den normale moms.  

En ophævelse af fritagelsen for personbefordring vil alt andet lige gøre det dyrere for pri
vate (herunder indenrigsflyvning og taxikørsel), mens persontransport vil blive billigere 
for momspligtige virksomheder, da de vil få fradrag for købsmomsen.  

Adfærd 
Da alle former for kollektiv persontransport er omfattet, skønnes adfærdsændringen 
begrænset. En afskaffelse af begunstigelsen kan medføre en vis nedgang i den kollek
tive transport, da privat transport i form af bilisme og cyklisme bliver relativt mere attrak
tiv. Effekten må formodes at være ganske begrænset. 

Henvisning:  
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17030

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

ENERGI- OG MILJØOMRÅDET 

Vedvarende energi – biobrændsler 
Brændsler som halm, træflis, biogas mv. er ikke omfattet af energiafgiften, og erhvervs
støtte for vedvarende energikilder knytter sig udelukkende til den manglende energiafgift. 
Med indgåelse af energiaftalen i marts 2012 blev det aftalt at indføre en forsyningssik
kerhedsafgift, som også vil omfatte biomasse. Den indirekte støtte til vedvarende energi 
gennem energibeskatningen vil dermed blive reduceret. Forsyningssikkerhedsafgiften er 
endnu ikke vedtaget. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Varmeproducenter, der anvender vedvarende energikilder, begunstiges, idet de er frita
get for energiafgift. 

Adfærd 
Det skønnes, at en reduktion i skatteudgiften til vedvarende energi vil have en begræn
set betydning for adfærden blandt VE-varmeproducenter. 

Hovedkategori: Anden ordning 
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Område: Grøn omstilling 

-

-

-

-

-

Lempelse for energiafgift til mineralogiske og metallurgiske pro
cesser samt landbrug og gartneri (proceslempelser) 
Momspligtige erhverv betaler fra 2014 en afgift på 4,5 kr. pr. GJ, svarende til EU’s mini
mumssats[1], for brændsler til procesformål. Derved opnår momspligtige erhverv en 
betydelig godtgørelse af deres energiafgifter, når brændslerne anvendes til procesformål. 
Der gives som hovedregel ikke godtgørelse for brændsler til rumvarme og komfortkøling 
mv. Der gives særlige lempelser for landbrug og gartneri samt mineralogiske og metal
lurgiske processer, jf. nedenstående tabel. 

For forbrug af brændsler, herunder motorbrændstoffer samt rumopvarmning og varmt 
vand i staldbygninger, i landbrug, skovbrug og gartneri nedsættes tilbagebetalingen af 
afgift med 1,8 pct., svarende til en afgiftssats på ca. 1,3 kr. pr. GJ i 2014.  

For gartnerier (væksthuse) med et overdækket areal på mindst 200 m2, hvor der ikke 
foregår detailsalg, betales energiafgift svarende til minimumsafgiften for hver type 
brændsel, idet satserne for anden petroleum og flaskegas (LPG) end til motordrift dog 
sættes højere end den faktiske minimumsafgift, således at disse energiprodukter afgifts
mæssigt ligestilles med konkurrerende brændsler. 

Afgiftsdifferentieringerne mellem processatsen generelt på 4,5 kr. pr. GJ og de lavere 
satser for landbrug og gartneri udgør en skatteudgift. Endvidere udgør afgiftsfritagelsen 
for mineralogiske og metallurgiske processer op til den generelle processats på 4,5 kr. pr. 
GJ også en skatteudgift.  

Energiafgifter på fossile brændsler til rumvarme og proces

Energiafgift
 Kr. pr. GJ (2014-niveau)

Rumvarme 72

Proces, generelt 5

Landbrug og gartneri 1,3-4,5

Mineralogiske og metallurgiske processer 0

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Begunstigelsen tilfalder virksomheder i særligt energiintensive erhverv og landbruget. 

Adfærd 
Begunstigelsen af energiintensive virksomheder hviler på en formodning om, at disse 
virksomheder vil flytte til udlandet, såfremt de var underlagt højere energiafgifter. Der må 
således forventes en adfærdsændring i tilfælde af en ændring af skattebegunstigelsen. 
Den del af skattebegunstigelsen, der vedrører landbruget er ikke forbundet med ad
færdsændringer. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

[1] EU’s minimumssatser er ikke ensartede på tværs af brændselstyper. Den højeste minimumssats gælder for 
gasolie, nemlig 4,5 kr. pr. GJ. Dette afgiftsniveau sikrer, at der er samme afgift i forhold til energiindholdet i de 
enkelte brændsler. 
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Færgers energiforbrug 
-

-

-

-

-
-

Der gives som hovedregel ikke godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift af motorbrænd
stof. En række sektorer er fritagne for energiafgifter på deres brændstofforbrug. Heri
blandt er indenlandsk trafik med færger. Der er dermed tale om erhvervsstøtte.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Rederier med færgedrift i Danmark opnår en direkte begunstigelse i kraft af reducerede 
energiafgifter. 

Adfærd 
Begrænsede adfærdsændringer. På ruter, der er udsat for konkurrence fra alternativ 
transport, som bus, tog eller fly, kan en reduktion i afgiftsbegunstigelsen have en vis 
adfærdseffekt. På øvrige færgeruter skønnes adfærdseffekten at være ubetydelig. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Flys energiforbrug
Som udgangspunkt betales der afgift af anvendelsen af brændstof (mineralolieafgift). 
Flybrændstof, der anvendes til erhvervsmæssige formål, er imidlertid afgiftsfritaget (på 
nær brændstof til flyvninger med eget fly mv.). 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er flyselskaber mv., der anvender flyene til er
hvervsflyvning. EU-reglerne giver imidlertid mulighed for at afgiftspålægge flybrændstof 
til indenrigsflyvninger mv.  

Adfærd 
Pålægges den indenlandske flytrafik brændstofsafgifter, øges flyselskabernes udgifter, 
hvilket må forventes at give højere priser med en nedgang i brændstofforbruget og flytra
fikken til følge.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.) 
For at fremme private investeringer i vedvarende energi (tidligere vindmøller, men nu alle 
typer vedvarende energianlæg som fx solcelleanlæg), er der fastsat lempelige skattereg
ler for beskatning af ejere og medejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Formå
let er at øge udbygningen af den private vedvarende energiproduktion.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er private personer, der helt eller delvist er ejere af 
VE-anlæg. De kan vælge, om de vil medregne indkomsten fra anlægget og have de 
tilhørende erhvervsmæssige fradrag, eller om de i stedet vil modtage bundfradraget.  

Adfærd 
Ophæves denne skattebegunstigelse af private investeringer VE-anlæg, vil det mindske 
private personers incitament til investeringer i vedvarende energianlæg. 
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Henvisning 
Ligningslovens § 8 P. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

Spildevandsafgift 
-
-

-
-

-
-

-

-
-

Erhverv med meget store spildevandsudledninger får reducerede satser i spildevandsaf
giften. Der er tale om erhvervsstøtte, da referencerammen er et afgiftssystem uden sats
differentiering. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Der gives henholdsvis afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for spildevandsafgiften. 

Fritagelse for spildevandsafgiften gælder en række specifikke typer udledninger (overfla
devand, overløbsbygværker, vand hvor mængden af de afgiftspligtige stoffer i udlednin
gen ikke overstiger tilførslen, filterskyllevand fra vandværker, vand fra muslingerenserier 
samt processpildevand fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug). 

Der gives godtgørelse, hvis der i udledningen af spildevand er et sammenfald mellem 
vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten). Desuden kan virk
somheder med særligt spildevandstunge processer få en delvis godtgørelse af spilde
vandsafgiften, hvis størstedelen af virksomhedens afgift henføres til enten forarbejdning 
af fisk, krebsdyr, bløddyr og lignende, fremstilling af cellulose, fremstilling af rør- og roe
sukker, organiske pigmenter m.m. 

Adfærd 
Muligheden for adfærdstilpasninger for virksomheder med meget store spildevandsud
ledninger skønnes begrænset, hvilket også er begrundelsen for den eksisterende lem
pelse. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 16. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

Tilpasning af CO2-afgift til kvoteloven 
Virksomheder med tilladelse til at udlede CO2 kan få tilbagebetaling af CO2-afgift. Der 
ydes tilbagebetaling af afgift, i det omfang afgiften ikke tilbagebetales via godtgørelse af 
afgift efter andre regler eller statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse 
virksomheder med et stort energiforbrug. Virksomhederne skal dog i alle tilfælde betale 
EU’s minimumsafgifter af det energiforbrug, som berettiger til tilbagebetaling. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

 120 



 

Eldistributionsbidrag  
-

-

-

-

-

-
-

-

Elektricitet pålægges et eldistributionsbidrag som tillæg til elafgiften. Der ydes en godt
gørelse på 75 pct. af eldistributionsbidraget for selskaber i samme omfang, som der ydes 
godtgørelse af elafgiften. Der er dog ikke adgang til godtgørelse for elektricitet anvendt til 
rumvarme. Selskaber med et samlet årligt elforbrug over 15 mio. kWh kan dog få godt
gjort det samlede eldistributionsbidrag. Erhvervsstøtte til eldistributionsbidrag vedrører 
de sidste 25 pct. af bidraget ved forbrug over 15 kWh. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Selskaber med et elforbrug, der overstiger 15 mio. kWh modtager et direkte tilskud i form 
af kompensation for 100 pct. af eldistributionsbidraget. Selskaber med et mindre elfor
brug kompenseres kun for 75 pct. af bidraget. 

Adfærd 
Det skønnes, at en reduktion af ordningen vil have en mindre betydning for adfærden 
blandt de begunstigede virksomheder. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.  

NOx-afgift, bundfradrag 
Virksomheder med særligt store udledninger af NOx pr. energienhed og som historisk 
har haft store NOx udledninger skal kun betale afgift af udledninger der er større end 
0,15 kg NOx pr. GJ.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er virksomheder med høj NOx-udledning pr. energi
enhed, hvilket i særdeleshed er virksomheder inden for cementindustrien.  

Adfærd 
Bundfradraget er indført, da NOx-afgiften indebærer en risiko for, at virksomheder, der 
fra stationære anlæg har store udledninger pr. energienhed, bliver særligt hårdt ramt i 
forhold til virksomhedens omsætning eller størrelsen af virksomhedens energiforbrug. 
Fjernes bundfradraget gives cementindustrien incitament til at reducere NOx-udled
ningen yderligere. Der er risiko for nedskalering eller udflagning af produktion. Disse 
elementer trækker i retning af lavere indtægter. 

Henvisning 
Lov om afgift af kvælstofoxider § 10. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

Svovlafgiften 
For anlæg bygget eller renoveret mellem 1986 og 1995 for mindst 10 mio. kr. gives et 
bundfradrag i 20 år, hvilket således udløber gradvist, og senest 1. april 2015.  

Derudover gælder et midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleums
koks mv. brugt til tung proces. Der er tale om et særligt SO2- bundfradrag, idet lempel
sen i praksis retter sig mod få store virksomheder med væsentlige udledninger af svovl
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dioxid (SO2). Der er der tale om en særlig lempelse i deres betaling af svovlafgift. Dette 
bundfradrag udløber ligeledes 1. april 2015. 

Virksomheder der opfylder betingelserne for begge fradrag kan frit vælge mellem de to 
typer bundfradrag. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er store energitunge virksomheder med meget 
væsentlige udledninger af SO2. 

Adfærd 
Mulighederne for adfærdstilpasninger i forhold til disse virksomheders SO2-udledning 
skønnes begrænset. Bundfradraget gives af samme årsag. 

Henvisning 
LOV nr. 1256 af 18/12/2012 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

Procesafgift af el (opladning af elbiler) 
Erhvervsmæssig opladning af batterier i elbiler opfattes som en produktionsproces, og 
der betales derfor den lave procesafgift af den el, der bruges i processen.  

-

-

-

I modsætning hertil er el som privatpersoner selv bruger til opladning af batterier til elbi
ler pålagt fuld elafgift. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er virksomheder, som erhvervsmæssigt oplader 
batterier til elbiler. 

Adfærd 
Adfærdseffekten forventes at være meget begrænset, idet lempelsen skønnes at udgøre 
en meget lille del af den samlede omkostning ved at benytte elbiler. 

Henvisning 
LOV nr. 1353 af 21/12/2012 §21, stk. 1. og 2. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Grøn omstilling 

BRANCHESTØTTE 

DIS-ordning for søfolk (DIS-eksemption) 
Sømænd, der gør tjeneste ombord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt 
Skibsregister (DIS), betaler ikke dansk indkomstskat, og dermed er der tale om en afvi
gelse i forhold til normal beskatning. DIS blev etableret i 1988 med det formål at styrke 
dansk skibsfarts internationale konkurrenceevne på et tidspunkt, hvor der var en sti
gende tendens til at sætte skibe under fremmed flag. Begrebet udflagning omfattede i 
den forbindelse også situationer, hvor danske redere lod bygge eller indkøbe skibe, som 
direkte blev sat under fremmed flag. Samtidig med den stigende tendens til udflagning 
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-
-

sås en tendens til, at skibene under fremmed flag i højere grad blev drevet fra dattersel
skaber i udlandet, som fx Singapore. Også dette forhold betød, at den økonomiske for
bindelse til Danmark blev stadigt mindre. Gennem registrering i DIS (Dansk Internationalt 
Skibsregister) opnås adgang til de særlige skattevilkår, der følger af reglerne om sø
mandsbeskatning. Disse regler indebærer, at søfolk på DIS-skibe ikke indkomstbeskat
tes af deres hyre. Søfolkene modtager derimod nettohyre af en sådan størrelse, at det 
udbetalte beløb svarer til det, der ville være blevet udbetalt efter skat, hvis den pågæl
dende havde været ansat under almindelige skattevilkår. En sømand under DIS-skatte
ordningen stilles dermed økonomisk på samme måde, som han ville være stillet under 
almindelige skattevilkår, mens rederen opnår den fordel, at lønomkostningerne kan re
duceres. 

Skatteudgiftens formål er at undgå udflagning af danske jobs. Ordningen er således ikke 
begrundet i en markedsfejl. Erhvervsfremme- og støtteelementet er, at rederierne ydes 
et tilskud til udgifter til løn.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Der er tale om en støtteordning til fordel for rederierhvervet, som opnår en økonomisk 
fordel i forhold til andre erhverv, idet deres lønsumsudgifter reduceres. Ordningen er 
dermed selektiv i sin konstruktion.  

Adfærd 
Hvis ordningen bortfaldt, vurderes adfærden blandt rederiejere at blive påvirket i form af 
udflagning af skibe til et andet lands skibsregister. Dermed vil danske job inden for han
delsflåden gå tabt og dermed vil en ophævelse af ordningen i første omgang ikke gene
rere et merprovenu. Afhængig af beskæftigelsesmulighederne, vil de afskedigede sø
mænd dog finde alternativ beskæftigelse med en skattepligtig indkomst.  

Andre oplysninger 
Reglerne vedr. fritagelse for betaling af skat på løn i DIS skibe og tonnageskat til er
statning af rederiernes selskabsskat er godkendt af Europakommissionen og i overens
stemmelse med EU’s statsstøtteretningslinjer for søfartssektoren. Ændres reglerne, vil 
det derfor føre til udflagning af både skibe og rederiadministration, idet skibene ikke vil 
kunne konkurrere. Et eksempel herpå, er, at den svenske regering har fjernet tonnage
skatten for svenske skibe. Det har ført til udflagning af svenske skibe, og at svenske 
rederier bosætter sig i andre lande.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.  

Grundværdi, produktionsjord 
Jord, der anvendes i forbindelse med landbrugsdrift, vurderes ifølge vurderingslovens 
§14 ud fra, hvad jord af en tilsvarende beskaffenhed må antages at koste efter egnens 
priser, hvis jorden tilhørte en middelstor bondegård i middelgod kultur. Der anvendes 
således ikke egentlige markedspriser i vurderingen af landbrugsjord, men en række vur
deringer af jordens bonitet mv. Herved afviges det normale princip i vurderingsloven, 
hvor al ejendom og jord vurderes efter markedspriserne pr. 1. oktober i det år, vurderin
gen vedrører. Såfremt markedsprisen for produktionsjord overstiger vurderingen af pro
duktionsjord, sker der en skattemæssig begunstigelse, svarende til grundskylden af 
forskellen mellem markedsprisen, og den anførte vurdering i vurderingslovens §14. Skat
teudgiften kan beregnes som forskellen på markedsværdien og vurderingen af produkti
onsjord multipliceret med grundskyldspromillen. Reglen blev indført, da den nuværende 
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vurderingslov blev vedtaget i 1956. Reglen går dog endnu længere tilbage, da 1956-
loven ikke indeholdt betydende ændringer i forhold til den tidligere vurderingslov fra 1922. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

Begunstigelsen er rettet mod landmænd. Men da begunstigelsen har eksisteret i mange 
år, har det påvirket jordpriserne, da landmænd, der har købt jord, har gjort det i forvent
ning om, at begunstigelsen vil blive bevaret. De har således været villige til at betale en 
højere pris for jorden, end de ville i fravær af begunstigelsen - værdien af begunstigelsen 
er således kapitaliseret ind i jordpriserne. Dem, der har fået fordel af ordningen, er så
ledes primært de landmænd, der ejede jorden, da begunstigelsen blev indført. 

Adfærd 
En afskaffelse af begunstigelsen vil antageligt påvirke grundpriserne, der samlet vil falde 
med nutidsværdien af begunstigelsen. Derved vil det faktiske nettoprovenu ved en af
skaffelse af ordningen blive reduceret svarende til den gennemsnitlige grundskyldspro
mille ganget med faldet i jordpriserne. 

Andre oplysninger 
I forbindelse med den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst blev det besluttet at re
ducere beskatningen af produktionsjord med i alt 500 mio. kr., hvilket modsvares af en 
stigning i øvrige skatte på landbruget. Tiltaget trækker i retning af at mindske skatteudgif
tens størrelse. 

Henvisning 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15535

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

Færdselsskadede biler – (registreringsafgift) 
Reparationsgrænsen er den maksimale andel af f.eks. en bils værdi, som efter registre
ringsafgiftsloven kan tillades brugt til reparation efter en større færdselsskade. Er udgif
ten højere betragtes reparationen som fremstilling af en ny bil. For personbiler er repara
tionsgrænsen 65 pct. af bilens værdi umiddelbart før uheldet. For at undgå fiflerier, er der 
en grænse på 55 pct. for, hvornår forsikringstageren skal tilbydes kontant erstatning. I 
øvrigt omfatter reglerne ikke skader under 25.000 kr.  

Ud fra en privatøkonomisk overvejelse kan det betale sig at reparere en skadet bil for et 
beløb svarende til hele bilens værdi inkl. registreringsafgift, men for samfundet er det en 
dårlig forretning, hvis udgiften til reparation er højere end bilens værdi uden registre
ringsafgift. Er omkostningen til reparation højere end prisen for en tilsvarende brugt bil i 
fx Sverige, hvor der ikke er registreringsafgift, taber samfundet forskellen.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er alle bilister og motorcyklister, jf. at det er lovplig
tigt ansvarsforsikre sit motorkøretøj. 

Adfærd 
Registreringsafgiften udgør i gennemsnit ca. 55 pct. af en bils værdi. Det kunne tale for 
en reparationsgrænse på 45 pct., men der er dog en række forhold, der gør, at en så lav 
reparationsgrænse ville forhindre reparationer, der er samfundsøkonomisk rentable. Dels 
dækker de 55 pct. over en forholdsvis stor spredning, men der er også mulighed for at 
reparere med brugte dele og måske tid til at vente på ledig kapacitet på værkstedet. 
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Yderligere begrænsninger i denne skatteudgift bør derfor have en anden udformning end 
den begrænsning der er i gældende regler. 

Andre oplysninger 
Reparationsgrænsen blev senest nedsat af den tidligere regering i forbindelse med 
FFL2011 fra 75 til de nugældende 65 pct. på personbiler, mens grænsen for hvornår 
forsikringstageren skal tilbydes kontant erstatning blev nedsat fra 65 til 55 pct. Nedsæt-
telsen gav et merprovenu på ca. 125 mio. kr. årligt i varig virkning efter tilbageløb og 
adfærd. Som en del af Aftaler om Vækstplan DK er reparationsgrænsen midlertidigt 
forhøjet fra 65 til 75 pct. i 2014 og 2015, hvilket forøger skatteudgiften med ca. 50 mio. kr. 
i 2014 og 150 mio. kr. i 2015.  

Henvisning: 
Registreringsafgiftslovens § 7, jf. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138033

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Frikørselsordning for taxaer 
Køretøjer, der har tilladelse til taxikørsel ifølge lov om taxikørsel, betaler en reduceret re-
gistreringsafgift. Det gælder ligeledes for køretøjer, der har tilladelse til limousinekørsel. 
Der betales en afgift på 70 pct. af den del af værdien af køretøjet, der overstiger 230.000. 
Ved videresalg af køretøjet betales der ikke normal registreringsafgift, såfremt køretøjet 
har kørt som hyrevogn i mere end en fastsat periode og har kørt længere end et fastsat 
kilometertal. Der gives således en begunstigelse af køretøjer indkøbt til hyrevogne i form 
af særligt lave satser for registreringsafgift. Dertil kommer en begunstigelse af frikørte 
hyrevogne, da de kan sælges videre til markedsprisen, men uden almindelig afgift. Der-
ved vil vognmændene vinde forskellen mellem markedsprisen på bilen, og den pris de 
selv har givet for bilen med lav afgift.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er købere af køretøjer, der har ret til at køre som 
hyrevogne og limousiner. 

Adfærd 
Der vil være begrænsede adfærdseffekter ved en ændring. Ved ophævelse af frikørsels-
ordningen vil salget af brugte hyrevogne afgiftsbelægges eller erstattes af andre brugte 
biler med afgift, hvilket øger afgiftsbetalingen. Til gengæld vil der være mindre tilskyndel-
se til at købe luksusbetonede biler, der holder en høj markedsværdi som brugte, hvilket 
vil mindske afgiftsbetalingen. I tilfælde af en afskaffelse af afgiften vil købere af hyrevog-
ne antageligt købe billigere køretøjer, hvilket vil mindske afgiftsbetalingen. 

Andre oplysninger 
Beløbsgrænserne er blevet ændret i forbindelse med Forårspakke 2.0. 

Beløbet dækker henholdsvis provenuet fra registreringsafgiften samt skatteværdien af 
frikørselsordningen for taxier mv. Skønnet konsolideres i forbindelse med Skatteministe-
riets revision af skatteudgifterne. 

Henvisning 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117284
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Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Tonnagebeskatning  
-

-
-

-
-

-

-

-

Tonnageskatteordningen blev indført i 2002 med virkning fra indkomståret 2001. Hensig
ten med tonnageskatteordningen er at sikre danske rederiers internationale konkurren
ceevne ved at tilbyde en lempeligere beskatning end den almindelige selskabsbeskat
ning. Ordningen indebærer, at grundlaget for beskatning af rederier er størrelsen af den 
tonnage, som er omfattet af ordningen. Den skattepligtige indkomst beregnes således 
efter en særlig skala med et kronebeløb pr. nettoton pr. påbegyndt døgn. Der kan ikke 
foretages fradrag af nogen art – herunder afskrivninger – i den opgjorte skattepligtige 
indkomst, der beskattes med selskabsskattesatsen. Med virkning fra og med 2010 er 
satserne i tonnageskatteordningen forhøjet med 15 pct.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er selskaber, der driver rederivirksomhed. 

Adfærd 
Overgår danske rederier til almindelig selskabsbeskatning, vil det alt andet lige mindske 
rederiernes tilskyndelse til at vælge at placere sig eller foretage investeringer i Danmark. 
Rederiernes tilskyndelse til øget brug af indkomsttransformation til at placere overskud i 
lande med lavere beskatning for at undgå selskabsskatten vil også øges. 

Henvisning 
Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskattelov) 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.   

Andelsselskaber 
Andelsforeninger betaler ikke selskabsskat, idet udbyttet beskattes hos medlemmerne 
(andelshaverne). Den resterende indkomst i andelsforeningen kan skattefrit overføres til 
egenkapitalen, mens andelsforeningen til gengæld beskattes af formuen. Andels
selskaber kan derfor betragtes som medlemmernes forlængede arm, idet andels
beskatningen er en beskatning af afkastet af den udskudte skat. Der er tale om erhvervs
støtte, idet beskatningen er lavere end afkastet af den udskudte skat. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
De særlige regler for beskatning af andelsforeninger begunstiger særligt de få store an
delsforeninger, som står for hovedparten af provenuet fra andelsbeskatningen.  

Adfærd 
En mindre lempelig beskatning af andelsforeninger vil føre til en ændring i erhvervs
strukturen, hvor særligt landbrugs- og fødevareindustrien vil komme til at udgøre en 
mindre andel af den samlede produktion. Den strukturelle effekt vil dog være begrænset. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 28. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 
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Område: Andre støtteordninger 

Nedskrivning af husdyrbestand 
Man kan nedskrive på husdyrbesætninger, ligesom man tidligere kunne på varelagre. 
Værdien af husdyrbesætningen kan nedskrives med indtil 15 pct. Nedskrivningen skal 
indtægtsføres året efter. Der er således tale om en udskudt skat. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Landbrugere kan vælge at udnytte denne skattebegunstigelse, samt i hvilket omfang de 
vil benytte den. Den øvre grænse for nedskrivningen er 15 procent, men reglerne giver 
den enkelte mulighed for at vælge at nedskrive med en lavere sats.  

-

-

-
-
-

-

Landbrugere kan bruge ordningen til at udjævne effekterne af konjunkturudsvingene. 
Stiger priserne på eksempelvis kød, stiger ofte også værdien af husdyrbesætningen, og 
da denne værdistigning bliver beskattet, kan landbrugerne vælge at nedskrive be
sætningens værdi for dermed at undgå en øget skattebetaling. Ordningen giver derfor 
landbrugere mulighed for at kompensere for de nogle gange betydelige udsving, der er 
på værdien af husdyrbesætningen.  

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 184. 

Hovedkategori: Erhvervsordning  

Område: Andre støtteordninger 

Let øl mv. 
Ølafgiften er gradueret efter alkoholindholdet. Afgiften lægges på øl med et alkohol
indhold på mindst 2,8 % vol. Det betyder, at let øl og hvidt øl mm. (øl i skatteklasse II) er 
afgiftsfritaget. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Umiddelbart tilfalder lempelsen bryggerierne, men det må forventes, at lempelsen i høj 
grad overvæltes i forbrugerpriserne, som det er tilfældet for selve afgiften. 

Adfærd 
En afskaffelse af lempelsen vil føre til et mindre forbrug af let øl, som dog forventes i høj 
grad at blive erstattet af forbrug af almindelig øl.  

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 236.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Fiskere 
Fiskere, der i løbet af indkomståret har været registreret som erhvervsfiskere, har ad
gang til et særligt havfradrag. Fradraget er på 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved fangst
ture af mindst 12 timers varighed. Fradraget træder i stedet for fradrag til en række fak
tiske omkostninger fx befordring. Såfremt skatteværdien af fradraget overstiger skatte
værdien af fradraget for de faktiske omkostninger, er der tale om erhvervsstøtte. 
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Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 147. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

Inflationsgaranti skibe 
-
-

-

-

-

-

-
-

Beløb, der udbetales af staten som inflationsgaranti i forbindelse med Danmarks Skibs
kreditfonds udstedelse af indeksregulerede obligationer til finansiering af ny- og ombyg
ning af skibe, er skattefri for låntager. Der udbetales garanti, når den årlige inflation over
stiger en nærmere fastsat pct. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark 1996, side 178.  

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

Små bryggerier 
Øl, som brygges på mindre bryggerier, opnår nedsat afgift. Afgiftsnedsættelsen re
duceres i takt med, at bryggeriets salg af afgiftspligtigt øl øges. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af skattebegunstigelsen er bryggerier med en produktion under 200.000 hl. 
Lempelsen aftager med produktionens størrelse.  

Adfærd 
Ophæves lempelsen bliver øl, der produceres på mindre bryggerier til en typisk højere 
enhedspris, mindre konkurrencedygtige i forhold til øl, som er produceret på de store 
bryggerier, hvilket kan føre til mindre produktion af øl hos mindre producenter. Det skøn
nes dog ikke at have videre betydning for det samlede ølforbrug, og en lavere produktion 
og forbrug af øl fra de mindre bryggerier kan derfor føre til et øget forbrug af fuld afgifts
belagt øl, og dermed et afledt merprovenu.  

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 236.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Sø-fradrag 
Der er mulighed for et særligt fradrag til søfarende – herunder til personer, der erhverver 
lønindtægt ved tjeneste om bord på fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til 
efterforskning og indvending af kulbrinter uden for dansk søterritorium. En sømand, der 
vælger at foretage sø-fradrag, kan ikke samtidig fradrage udgifter, der er afholdt i for
bindelse med lønindtægten om bord, det vil sige de ligningsmæssige fradrag. Erhvervs
støtten er forskellen mellem skatteværdien af sømandsfradraget og de ligningsmæssige 
fradrag, der er givet afkald på. 
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Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 144. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv. 

FORSKNING, UDVIKLING OG VIDEN 

Forsøg- og forskningsaktivitet 

-

-

-

-
-

-

Udgifter til forsøg- og forskningsaktivitet kan trækkes fra i skat. Var der ikke særskilt 
hjemmel til at trække disse udgifter fra i skat, ville de ofte blive karakteriseret som etable
ringsudgifter. Etableringsudgifter kan i modsætning til driftsudgifter ikke trækkes fra i skat. 
Der er ikke blot tale om en likviditetsfordel i form af en fremskyndet afskrivning. Der er ta
le om en særlig hjemmel i lovgivningen, der giver fuld fradragsret for udgifter til forsøg og 
forskning. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Selskaber med betydelige udgifter til forsøg og forskningsaktivitet har en skattefordel i 
forhold til virksomheder, hvis etableringsudgifter ikke kan karakteriseres som forsøg eller 
forskning.  

Adfærd 
Sondringen mellem drifts- og etableringsudgifter er ikke knivskarp. Dermed kan en re
duktion i skattebegunstigelsen potentielt føre til en vis ændring i regnskabspraksis, som 
betyder, at aktiviteterne konteres som drift. En reduktion i begunstigelsen kan alternativt 
føre til, at aktiviteten reduceres eller flytter til et andet land.  

Henvisning 
Ligningslovens § 8 stk. 1. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

Forskere og nøglemedarbejdere 
Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere opnår særligt gunstige skattevilkår i Dan
mark. Forskere og nøglemedarbejdere, der har en høj løn, er berettiget til at blive be
skattet med 26 pct. af bruttolønnen i op til 60 måneder. 

Den favorable beskatning gælder kun lønindkomst, mens øvrig indkomst beskattes efter 
normale vilkår. Der er tale om en bruttobeskatning, hvorfor der ikke oppebæres ret til fx 
ligningsmæssige fradrag i lønindkomsten. Ordningen er ikke begrænset til særlige med
arbejdergrupper eller erhverv. Alle, der kan oppebære en tilstrækkelig høj løn, er således 
berettiget til at blive beskattet under ordningen. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
De direkte modtagere af skattebegunstigelsen er de lønmodtagere, der beskattes lavere, 
end det ellers ville være tilfældet. Virksomheder, der ansætter personer under ordningen, 
får en fordel, da de kan betale en lavere bruttoløn til deres medarbejdere, og med-
arbejderne vil opnå den samme løn efter skat. 
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Adfærd 

-

-

-

-
-

-

Ordningen er indført for at tiltrække højtlønnet udenlandsk arbejdskraft. Hovedformålet 
med ordningen er således at påvirke adfærden hos virksomheder og udenlandske løn
modtagere. Det må derfor forventes, at en afskaffelse af ordningen vil have betydelige 
adfærdsmæssige konsekvenser. 

Andre oplysninger 
Ordningen blev revideret med virkning fra indkomståret 2008. Skatteudgiften faldt som 
følge af skattereformen, da personskatterne generelt faldt.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter 
Selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan 
få udbetalt negativ skat (skattekredit), svarende til skatteværdien af op til 25 mio. kr. 
årligt af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling. Herved styrkes 
virksomhedernes likviditet i den fase, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteterne endnu 
ikke har resulteret i indtægter. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Ordningen skønnes særligt at styrke små iværksættervirksomheders likviditet i opstarts
fasen, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter. 

Adfærd 
Ordningen styrker små vækstvirksomheders likviditet og adgang til risikovillig kapital i 
opstartsfasen, hvor de typisk ikke har nogen indtægter, og et bortfald af ordningen kan 
derfor betyde, at disse typer virksomheder vil blive etableret i mindre omfang, ligesom 
omfanget af udgifter til forskning og udvikling vil blive reduceret. 

Henvisning  
Ligningsloven § 8 X 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

Etablerings- og iværksætterkontoordninger 
Etableringskontoloven giver lønmodtagere mulighed for at indskyde en del af løn
indtægten i et pengeinstitut med henblik på senere etablering af selvstændig virksomhed. 
Indskuddet kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Når indskyderen senere etab
lerer egen virksomhed og køber et afskrivningsberettiget aktiv, kan vedkommende be
nytte indskuddet, som er forlods afskrevet. Den afskrivningsberettigede anskaffelsessum 
sættes ned med et beløb, der svarer til den forlods afskrivning. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Hensigten med ordningerne er at give lønmodtagere mulighed for at skifte bane og der
med fremme iværksætteri og etablering af virksomhed. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 194.  
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Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

INVESTERINGSFREMME 

Straksafskrivning af software (IT-software) 
-

-

-
-

-

-

-
-

Ifølge afskrivningsloven kan erhvervsdrivende straksafskrive udgifter til IT-software, uan
set om der er tale om erhvervelse af en tidsubegrænset brugsrettighed i henhold til en 
softwarelicensaftale eller lignende. 

Formålet med at lade virksomheder straksafskrive er at støtte ny teknologi, forskning og 
udvikling.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Den gunstige regel, om at udgifter til anskaffelse af software kan straksafskrives, er især 
til fordel for højteknologiske virksomheder, men inden for næsten alle erhverv afholdes 
der udgifter til anskaffelse af software.  Det er dog kun, hvis der er tale om udgifter, der 
overstiger 12.300 kr. (2012-niveau), at bestemmelsen har praktisk betydning, idet ud
gifter til anskaffelse af driftsmidler, hvis anskaffelsessum ikke overstiger dette beløb, altid 
kan straksafskrives.  

Adfærd 
De gunstige regler for afskrivning af udgifter til software må antages at understøtte virk
somhedernes konkurrenceevne og investering i højteknologi. Adgangen til at straks
afskrive software vil dog kunne misbruges ved handel af software for store beløb mellem 
koncerninterne selskaber (transfer pricing). 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Innovation og iværksætteri mv. 

Goodwillhenstand ved løbende ydelser 
Ved salg af selskaber, hvor køber betaler sælger for selskabets goodwill ved løbende 
ydelser, opnår sælger henstand for skattebetalingen af goodwill. Sælger betaler således 
skat af den salgssum, der vedrører goodwill, i takt med, at køber betaler ydelserne ved
rørende goodwill til sælger. Ved overtagelsen af selskabet vil køber kunne afskrive fuldt 
ud på aktiver, herunder goodwill, uanset at sælger har fået henstand med skatte
betalingen. Erhvervsstøtten i denne forbindelse vedrører således henstanden i sælgers 
skattebetaling. 

Henvisning 
Ligningslovens §12b 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Formuegoder 
For en række offentlige tilskud kan virksomheden vælge at straksafskrive udgifter til an
skaffelse af afskrivningsberettigede formuegoder betalt ved offentlige tilskud. Erhvervs
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støtten består i fordelen ved at straksafskrive frem for at afskrive efter de almindelige 
afskrivningsregler.  

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 190 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

ANDRE FORMÅL 

BoligJobordning 

-
-

-

-

-

-

-

Med BoligJobordningen ydes fradrag for en række arbejdsopgaver i hjemmet og med 
Vækstplan DK også i sommer- og fritidshuse. Fradragsberettiget arbejde omfatter ar
bejdslønnen i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ved af
grænsningen af arbejde omfattet af ordningen tages udgangspunkt i tidligere lignende 
tilskudsordninger. Fradraget gives dermed for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring, 
vinduespudsning, børnepasning og havearbejde samt udvendig og indvendig vedlige
holdelse og reparation af helårsboliger. Ordningen løber til og med 2014. 

BoligJobordningen er indført med henblik på at gøre det billigere for danskerne at få ud
ført serviceydelser i hjemmet – både ude og inde. Det kan få færre til at vælge det sorte 
arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil 
lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til 
grupper, der har svært ved at få job. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagere af skattebegunstigelsen er køberne af serviceydelserne. En øget efter
spørgsel efter serviceydelser vil desuden øge aktiviteten i serviceerhvervene. 

Adfærd 
Bortfald af BoligJobordningen vil føre til, at der i mindre omfang udføres serviceydelser i 
hjemmet samt mere gør-det-selv arbejde og sort arbejde, og et deraf afledt mindre
provenu indkomstskatter mv. 

Henvisning  
Ligningsloven § 8 V. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring 
Der gives fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til præmiebetalinger til 
frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person samt med
arbejdende ægtefælle. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Modtagerne af begunstigelsen er selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende 
ægtefæller. Begunstigelsen består i, at der ikke er tale om en egentlig driftsudgift, men 
nærmere en privatudgift og derfor som udgangspunkt ikke burde kunne fradrages. 

 132 



 

Adfærd 
-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

Bortfald af retten til at fradrage præmiebetalinger ifm. tegning af syge- og arbejdsskade
forsikringer vurderes kun at have mindre betydning om omfanget af tegnede forsikringer, 
da modtagerne af begunstigelsen forventes også at ville tegne syge- og arbejdsskade
forsikringer som privatpersoner. 

Hovedkategori: Erhvervsordning 

Område: Andre støtteordninger 

Fondes bundfradrag 
Fonde har et skattefrit bundfradrag på 25.000 kr., der gives i den ikke erhvervsmæssige 
indkomst. Skatteværdien af dette fradrag er erhvervsstøtte, da referencerammen er et 
proportionalt skattesystem. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Alle fonde kan foretage fradrag i den del af indkomsten, der ikke hidrører fra erhvervs
mæssige aktiviteter. Skatteværdien af dette fradrag er en skatteudgift, da reference
rammen er selskabsskattelovgivningen, der ikke giver bundfradrag til almindelige er
hvervsmæssige virksomheder. 

Adfærd 
Fjernes denne fradragsret, vil det reducere fondenes og de fondsbeskattede foreningers 
indtægter efter skat. Hermed bliver der alt andet lige færre midler til uddeling til almen
nyttige og almenvelgørende formål. En reduktion i bundfradraget vil skabe en mere ens
artet beskatning i forhold til beskatningen af selskaber generelt, men en fjernelse af fra
dragsretten vil reducere fondenes og foreningernes muligheder for at støtte velgørende 
og almennyttige formål. 

Henvisning  
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 36. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Afskrivning på kunstkøb 
I 2000 blev der indført adgang til afskrivning på kunstnerisk udsmykning af bygninger. I 
2002 blev ordningen udvidet, således at den omfattede udsmykning af alle udelukkende 
erhvervsmæssige bygninger, men ikke beboelsesbygninger. Desuden indførtes der ad
gang til, at virksomheder kan foretage afskrivning på billedkunst og skulpturer, som ikke 
er en del af selve bygningen. Afskrivningsretten gælder alene førstegangskøb af ori
ginale kunstværker, der købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har værket i 
kommission. I 2005 blev afskrivningsretten yderligere udvidet til ejendomme – bortset fra 
en- og tofamiliehuse – hvor der er boliger. 

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Virksomheder kan afskrive 25 pct. af værkets værdi, ligesom det er tilfældet med drifts
midler (saldometode). Det er virksomhederne, der modtager fradraget, men indirekte kan 
ordningen opfattes som støtte til vækstlaget i kunstbranchen. 
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Adfærd 
-

-

-
-
-

-
-

-

-

En afskaffelse vil forenkle afskrivningsreglerne og mindske mulighederne for privat an
vendelse af erhvervsmæssigt anskaffede aktiver.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 

Fondsbeskattede foreningers bundfradrag 
Fag-, arbejdsgiver- og brancheforeninger kan, ud over hvad der gælder for andre fonde, 
gøre brug af yderligere begunstigende regler, der kan give anledning til erhvervsstøtte. 
For det første er fag- og arbejdsgiverforeninger skattefrie af de kontingenter, de mod
tager fra deres medlemmer, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssige udgifter. For det 
andet gælder, at mens almindelige fonde har et skattefrit bundfradrag på 25.000 kr., har 
branche-, fag- og arbejdsgiverforeningerne et bundfradrag på 200.000 kr. i deres ikke-
erhvervsmæssige indtægter.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Alle fonde kan foretage fradrag i den del af indkomsten, der ikke hidrører fra erhvervs
mæssige aktiviteter. Skatteværdien af dette fradrag er en skatteudgift, da reference
rammen er selskabsskattelovgivningen, der ikke giver bundfradrag til almindelige er
hvervsmæssige virksomheder.    

Adfærd 
Fjernes fradragsretten, vil det reducere fondenes og de fondsbeskattede foreningers 
indtægter efter skat. Hermed bliver der alt andet lige færre midler til uddeling til almen
nyttige og almenvelgørende formål. En reduktion i bundfradraget vil skabe en mere ens
artet beskatning i forhold til beskatningen af selskaber generelt, men en fjernelse af fra
dragsretten vil reducere fondenes og foreningernes muligheder for at støtte velgørende 
og almennyttige formål. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 39. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 

Dagpenge og rejsegodtgørelser 
Udgifter til logi, kost mv., som en person har afholdt, fordi han på grund af sit arbejde har 
været på en rejse, er fradragsberettigede. Der fastsættes standardsatser, hvortil udgifter
ne kan fradrages. I det omfang de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen er lavere end 
angivet af standardsatserne, er der tale om erhvervsstøtte. 

Henvisning 
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 18. 

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Andre støtteordninger 
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Fradrag for gaver til kulturinstitutioner 
Virksomheder kan fradrage pengegaver til de kulturinstitutioner, der i det foregående år 
har modtaget offentligt driftstilskud. Desuden kan personer og virksomheder fradrage 
værdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande til de 
kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud. 

-

-
-

Formålet med ordningen er at styrke erhvervslivets kulturengagement og forbedre kun
stens vilkår.  

Modtagere af skattebegunstigelsen 
Virksomheder har fradragsret for pengegaver til kulturinstitutioner. Endvidere har virk
somheder (samt private) fradrag for værdien af kunstværker samt kultur- og natur
historiske genstande.  

Hovedkategori: Anden ordning 

Område: Kulturstøtte 
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BILAG 3. PRINCIPPER FOR OPGØ
RELSE AF UDGIFTER TIL ER
HVERVSRETTEDE ORDNINGER 

1. AFGRÆNSNING MV. 

Overordnet set omfatter redegørelsen erhvervsordninger og andre ordninger med form 
af støtte til erhverv, hvorigennem der overføres statslige midler til virksomheder og insti
tutioner, hvorved disse virksomheder og institutioner opnår en økonomisk fordel, som de 
ellers ikke ville have haft. 

Redegørelsen er afgrænset således, at der udelukkende medtages ordninger, som har 
hjemmel i dansk lovgivning (fx finansloven eller skattelovgivningen). Afgrænsningen til 
statslige midler henviser til, at kun ordninger, som Folketinget har direkte indflydelse på, 
er omfattet. Derimod er direkte EU-ordninger samt kommunale og regionale erhvervs
ordninger ikke omfattet.  

Både ordninger, hvor støtte gives direkte til virksomheder enten via ordninger på finans
loven eller i form af skattebegunstigelse og hvor støtte gives mere indirekte er medtaget i 
redegørelsen. Den indirekte støtte, er når modtageren opnår en økonomisk fordel pga. 
garantier, gratis rådgivning mv. eller ordninger, hvor dele af erhvervslivet har gavn af er
hvervsfremmende aktiviteter, herunder erhvervsrettet forskning, som varetages af stats
lige institutioner. De omfattede ordninger skal dog begunstige udvalgte virksomheder 
eller institutioner.  

Opgørelsen omfatter endvidere ordninger, der har et andet primært sigte end direkte at 
fremme udviklingen i erhvervslivet, men som også har betydning for erhvervslivet. Så
ledes omfatter opgørelsen støtte til aktiviteter, der kan være til gavn for samfundet, men 
som ikke nødvendigvis tilvejebringes uden offentlig indblanding, og som samtidig giver 
bestemte virksomheder eller institutioner en økonomisk fordel, som de ellers ikke ville 
have haft.  

Derimod omfatter opgørelsen ikke ordninger, der påvirker de generelle erhvervsmæssige 
rammebetingelser, eller som har et alment dannende og ikke-kommercielt sigte. Det 
gælder fx uddannelsespolitikken, infrastruktur og retsvæsen. Hvornår der er tale om ord
ninger, der påvirker de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser, og ordninger, der 
begunstiger bestemte dele af erhvervslivet, må i praksis for nogle ordninger komme an 
på en konkret vurdering. Udgifter til offentlige myndigheder eller institutioner med er
hvervsrettede aktiviteter er med i det omfang, der vurderes at være en sammenhæng 
mellem ordningerne og begunstigelsen af bestemte dele af erhvervslivet. 

Virksomheder og institutioner skal forstås bredt på den måde, at støtte til aktiviteter, der 
potentielt foregår på markedsvilkår eller i konkurrence med lignende aktiviteter, er omfat
tet. Det drejer sig således ikke kun om private virksomheder, men kan fx også være selv
ejende institutioner, non-profit organisationer, vidensinstitutioner mv. Samme virksom
hedsbegreb anvendes også af Kommissionen i forbindelse med EU’s opgørelse af stats
støtte. 

I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for 2011 gennemgik en tværministeriel 
arbejdsgruppe ordningerne via finansloven for at afklare, hvorvidt de lå inden for af
grænsningen. Principperne for afgrænsningen er beskrevet i bilag 4 i Redegørelse fra 
2011. Som resultat af gennemgangen blev det besluttet at fjerne et antal ordninger fra 
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redegørelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af sidste års redegørelse blev der fore
taget en gennemgang af ordningerne via skattesystemet. Desuden har Skatteministeriet 
genberegnet en del af skatteudgifterne.  

Årligt gennemgås samtlige paragraffer på finansloven med henblik på om de børe med
tages i årets redegørelse. Ved gennemgangen medtages nye ordninger, hvis ordningen 
har et element af erhvervsstøtte. En række nye ordninger medtaget i årets redegørelse.  

Det bemærkes, at redegørelsen ikke nødvendigvis er en total opgørelse af al erhvervs
fremme og støtte, og det samlede niveau for de opgjorte udgifter hertil skal tages med 
forbehold. 

2. BANKPAKKER MV. 

Selvom Bankpakke I fra oktober 2008, Kreditpakken fra februar 2009, Bankpakke III fra 
oktober 2010, Medgiftsordningen fra 2011 indeholdt elementer af erhvervsstøtte og såle
des er blevet anmeldt til og godkendt af EU-kommissionen, indgår de ikke i Redegørel
sen om erhvervsfremme og støtte. For så vidt angår Bankpakke I var garantiordningen, 
der løb i perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2010, baseret på et betydeligt 
finansielt bidrag på op mod 35 mia. kr. fra de deltagende pengeinstitutter. Støtteelemen
tet bestod i, at den danske stat påtog sig et ubegrænset ansvar ud over dette beløb. 
Finansiel Stabilitet aflagde i februar 2011 endeligt regnskab for Bankpakke I. Heraf frem
går det, at statens resultat for bankpakken kan opgøres til ca. 2,5 mia. kr.  

For så vidt angår Kreditpakken er der tale om statslige kapitalindskud via grundlæg
gende lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Staten opnår således et afkast, der står 
mål med den risiko, som staten påføres ved at stille kapital til rådighed. En foreløbig 
status over Kreditpakken viser, at nettorenteindtægterne fra de statslige kapitalindskud 
og indtægterne fra garantiprovisionerne overstiger de tab, som staten har haft. Derud
over indeholdt Kreditpakken mulighed for, at kreditinstitutter kunne udstede lån med 
individuel statsgaranti - garantier, der blev forrentet på markedsvilkår. Efter udløbet af 
Kreditpakken i slutningen af 2010 var der udstedt individuelle statsgarantier for 194 mia. 
kr., som alle er udløbet ved udgangen af juli 2013. Finansiel Stabilitet A/S har i 2013 
stillet nye individuelle statsgarantier for i alt 5,9 mia. kr., som er ydet som forlængelser af 
garantier udstedt under Kreditpakken, og har alle udløb frem mod 2016. Ultimo 2013 
faldt omfanget af individuelle statsgarantier til 5,1 mia. kr. 

Danmark var i 2010 et af de første lande i EU, som gennemførte en exit-strategi for 
statsgarantierne (Bankpakke III). Der er tale om en permanent model for håndtering af 
nødlidende pengeinstitutter, som afløser den midlertidige, generelle statsgaranti. Ord
ningen bygger på en tilgang, som Danmark har benyttet igennem hele den finansielle 
krise, nemlig at sektoren selv skal betale for de gennemførte initiativer. Med ordningen 
videreføres Finansiel Stabilitet A/S´ mulighed for at overtage og afvikle et nødlidende 
pengeinstitut. Beslutter et nødlidende pengeinstitut at lade sig afvikle, opretter Finansiel 
Stabilitet A/S et datterselskab, som overtager aktiviteterne i det nødlidende pengeinstitut 
og gennemfører en afvikling heraf.  

Med henblik på at understøtte en markedsbaseret, privat løsning for et nødlidende pen
geinstitut blev Medgiftsordningen indført i 2011. Ordningen indebærer, at Indskyderga
rantifonden har mulighed for at yde en medgift i forbindelse med, at et nødlidende pen
geinstitut overtages af et andet pengeinstitut. Det giver Indskydergarantifonden et red
skab til aktivt at deltage i private løsninger for håndteringen af nødlidende pengeinstitut
ter. Medgiftsordningen giver et incitament til, at et andet pengeinstitut vil overtage et 
nødlidende institut, før Bankpakke III finder anvendelse. Derved undgås, at udækkede 
kreditorer i det nødlidende institut, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden eller 
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individuel statsgaranti, lider tab. Det er en forudsætning for anvendelse af Medgiftsord
ningen, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Indskydergarantifonden end anvendel
se af Bankpakke III. Medgiftsordningen finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter. 
Sektoren afholder dermed selv omkostningerne til medgiftsordningen.  

Denne ordning er videreudviklet ved konsolideringsinitiativerne fra 2011. Med disse 
intitiativer blev medgiftsordningen styrkes, med henblik på at gøre det mere attraktivt at 
overtage nødlidende institutter. Barrierer for fusioner mellem pengeinstitutter blev fjernet 
gennem mulighed for statslig garanti med forhøjet præmiebetaling. Bidragsfinansiering af 
Indskydergarantifonden (og afviklingsafdelingen) blev ændret, så sektorens betalinger til 
ordningen blev mere forudsigelig og jævn, og der blev etableret en Afviklings- og restruk
tureringsafdelingen. Endelig blev der nedsat et ekspertudvalg under Erhvervs- og Vækst
ministeriet, som skulle forberede kommende regler om systemisk vigtige finansielle insti
tutter i Danmark (SIFIer).  

Ekspertudvalget afrapportede til erhvervs- og vækstministeren den 14. marts 2013, og 
på den baggrund blev der indledt politiske forhandlinger vedr. SIFI-reguleringen, som 
blev afsluttet ved en politisk aftale den 13. oktober 2013 om regulering af systemisk 
vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om 
mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6). Store dele af den politiske 
aftale blev gennemført ved forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og 
forskellige andre love, som blev vedtaget i Folketinget den 18. marts 2014 og som træ
der i kraft den 31. marts 2014. 
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