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Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. september 2015.

a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at give tilsagn til
national medfinansiering af to naturprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra EU’s LIFE-program. Ud-
giften på 35,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på § 23.72.01. Na-
turforvaltning.

b. EU’s LIFE-program skal generelt bidrage til en forbedret bevaringstilstand for Natura 2000-områ-
der. Der kræves national medfinansiering for at opnå støtte under LIFE-programmet.

I ”Aftale om kommunernes økonomi for 2013” aftaltes følgende: ”Regeringen og KL er enige om
at afsætte 106 mio. kr. årligt til kommunernes vand- og naturindsats frem mod 2015. Samtidig yder
staten tilskud til de såkaldte LIFE-projekter mv. inden for en ramme på 75 mio. kr.” Tilskuddet skal
dække EU’s krav om national medfinansiering af LIFE-projekter og er fordelt med 24,2 mio. kr. i
hvert af finansårene 2013-15.

I henhold til Miljø- og Fødevareministeriets vejledning fra 8. maj 2013 skal ansøgere til den natio-
nale medfinansiering ansøge om tilskud til national medfinansiering, så snart et projekts bevilling er
godkendt af EU-kommissionen. Miljø- og Fødevareministeriet bevilger tilskuddet, hvis der er dispo-
nibel bevilling på finansloven, og projektet opfylder kriterierne i Miljø- og Fødevareministeriets vej-
ledning. I henhold til vejledningen skal projekterne a) gennemføre den statslige Natura 2000-plan, b)
ikke kunne finansieres via landdistriktsmidler og c) fortrinsvis gennemføre de statslige Natura 2000-
planer for våde, terrestriske naturtyper.

Der er i ansøgningsrunden 2014 (afgjort i 2015) af EU-kommissionen bevilget følgende ansøgnin-
ger, med tilhørende krav til national medfinansiering:

Projektnavn Kommune Projektsum, mio. kr.
National
med-finansiering,
mio. kr.

Højmoserestaurering Tønder 41,7 16,7
Rigkær Thisted 46,4 18,6
I alt 88,1 35,3
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Udgifterne gives som tilsagn i 2015 og afholdes under § 23.72.01. Naturforvaltning vedrørende LI-
FE projekter.

Højmoseprojektet gennemføres på syv lokaliteter i Jylland og en på Sjælland, og tilstræber gennem
rydninger og retablering af naturlig hydrologi at genskabe og forbedre bevaringstilstanden i højmose,
som er en prioriteret naturtype i EU og ligeledes i de danske naturplaner. Rigkærsprojektet retter sig
med en tilsvarende indsats mod naturtyperne kalkrige moser og sumpe, kildevæld og rigkær.

c. De to projekter overstiger forelæggelsesgrænsen på 15 mio. kr. for anlægsprojekter, jf. Budgetvej-
ledningens punkt 2.8.3.3.

d. EU-Kommissionen godkendelse af medfinansiering af projektet foreligger, jf. Budgetvejledningen
punkt 3.5.4.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Miljø- og Fødevareministeriet kan
give tilsagn til national medfinansiering af to naturprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra EU’s LI-
FE-program. Udgiften på 35,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på §
23.72.01. Naturforvaltning.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 7. september 2015

EVA KJER HANSEN

/ Christian Bruhn Rieper

Til Finansudvalget.
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