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Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 11. september 2019.

a.

Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes 26,7 mio.
kr. til:
1) Tilskud til forskning i og udvikling af et koncept for klimaregnskaber på bedriftsniveau samt rådgivningskoncept ift. klimavenligproduktion.
2) Udvidelse af tilskudsramme til pulje vedr. fremme af grøn bioraffinering.
3) Tilskud til forskning i og udvikling af klimavenlig foderproduktion.
4) Fremme af grønt byggeri.
Midlerne afsættes til initiativer som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den
grønne klimapulje af 9. maj 2019. Udgiften i 2019 finansieres af den på § 29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag opførte bevilling.

b.

I aftalen mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2016
blev parterne enige om at afskaffe PSO-afgiften og afholde udgifterne til støtte af vedvarende energi
over finansloven. Som en del af aftalen blev der afsat en grøn klimapulje på i alt 375 mio. kr., herunder 50 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020. På finansloven
for 2019 resterer udmøntning af 26,7 mio. kr.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje udmøntes de
resterende 26,7 mio. kr. i 2019 til en række initiativer på Miljø- og Fødevareministeriets samt Transport- og Boligministeriet område.
1) Tilskud til forskning i og udvikling af klimaregnskaber på bedriftsniveau
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Med henblik på at fremme klimavenlig produktion i landbruget afsættes 7,7 mio. kr. til forskning i
og udvikling af et koncept for beregning af klimabelastning på bedriftsniveau samt forskning i og
udvikling af rådgivningsydelser til bedrifterne med udgangspunkt i konceptet.
Konceptet skal opgøre bedrifternes klimapåvirkning og sikre den enkelte landmand et grundlag for
at vurdere sine handlemuligheder i forhold til klimavenlig produktion.
Tilskuddet vil blive udmøntet gennem Promilleafgiftsfonden for landbrug. Der er adgang til at foretage udbetaling senere end finanslovens bestemmelse om udbetaling 1. oktober, som gælder for de
øvrige tilskud på kontoen.
Normalt er initiativer finansieret over promilleafgiftsfonden 1-årige, idet de følger bevillingen på
de årlige finanslove. Initiativet vedrørende udvikling af klimaregnskaber på bedriftsniveau består af
en udviklingsfase og en efterfølgende testfase, der først kan gennemføres når udviklingsdelen er gennemført. Projektet ønskes derfor gennemført over en periode på to år. Midlerne vil derfor blive udbetalt til Promilleafgiftsfonden i 2019, mens Promilleafgiftsfonden dog herefter kan anvende dem til at
støtte projektet i både 2020 og 2021.
2) Fremme af grøn bioraffinering
Der afsættes 14,0 mio. kr. til at styrke indsatsen med grøn bioraffinering. Flerårige biomasseafgrøder er mere miljø- og klimavenlig end et-årige kornafgrøder, og har således et potentiale til at reducere udledning af kvælstof og CO2. I 2019-2020 er der afsat 15,0 mio. kr. til tilskud til udvikling af
bioraffineringsprototypeanlæg på kommerciel basis gennem ordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Der har været stor interesse for støtte og en betydelig overansøgning
til projekterne. Med en forøgelse af puljen, vil det være muligt at imødekomme flere ansøgninger og
finansiere yderligere et eller flere nye prototypeanlæg i fuld skala.
3) Tilskud til forskning i og udvikling af klimavenlig foderproduktion
Der afsættes 2,0 mio. kr. til forsøg vedrørende fordøjelse hos svin med henblik på at kunne forske i
og udvikle foderblandinger med positive klimaeffekter og skabe grundlag for kommercialisering af
mere klimavenligt foder. Eventuelt kan der også iværksættes forsøg med andre typer husdyr.
Tilskuddet vil blive udmøntet gennem Promilleafgiftsfonden for landbrug. Der er adgang til at foretage udbetaling senere end finanslovens bestemmelse om udbetaling 1. oktober, som gælder for de
øvrige tilskud på kontoen.

4) Fremme af grønt byggeri - Analyse og uddannelsesindsats for klimavenligt byggeri
Der afsættes 3,0 mio. kr. til initiativer, der har til formål at indsamle viden og understøtte læring
om byggeri med lav klimabelastning. Formålet er at give byggeriets parter mulighed for at omsætte
den nyeste viden om grønt byggeri til praksis.
Midlerne vil blive udmøntet til analyser og andre vidensopbyggende initiativer i samarbejde med
branchen med forankring i henholdsvis Transport- og Boligministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
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Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling specificeres således:
Udgift

Indtægt

---- Mio. kr. ---§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.
inden for fødevaresektoren (Reservationsbev.)
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug
45. Tilskud til erhverv
§ 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter
inden for fødevaresektoren
45. Tilskud til erhverv
§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbevilling)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger/personaleomkostninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.)
10. Reserve til grønne klimatiltag
49. Reserver og budgetlægning

c.

d.

9,7

-

14,0

-

2,0
1,0

-

-26,7

-

Sagen forelægges med henblik på at de foreslåede indsatser kan igangsættes snarest muligt i 2019.

-
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e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i 2019 afsættes 26,7 mio. kr. til
en række initiativer, der har til hensigt at fremme den grønne omstilling, således at der på forslag til
lov om tillægsbevilling opføres følgende:
Udgift

Indtægt

---- Mio. kr. ---§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.
inden for fødevaresektoren (Reservationsbev.)

9,7

-

§ 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)

14,0

-

§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbevilling)

30,

-

-26,7

-

§ 29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.)

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 11. september 2019

MOGENS JENSEN
/ Kasper Rise
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 19-09-2019

