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Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 15. april 2019.

a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af et natur-
genopretningsprojekt om retablering af lysåbne natur- og egekratskove ved Skindbjerglund statsskov.
I projektet erhverves ejendommen Rise skov beliggende ved Lindenborg Å nord for Rold skov i Re-
bild kommune for i alt 17,0 mio. kr., samt handelsomkostninger på ca. 0,1 mio. kr. og med efterføl-
gende etableringsudgifter på ca. 3,9 mio. kr. i alt en samlet projektsum på 21,0 mio. kr.

Der anmodes endvidere om tilslutning til at overføre 19,7 mio. kr. til § 24.74.04. Arealforvaltning
mv. med henblik på, at der afholdes udgifter til projektet fra denne konto.

Udgifterne i 2019 på i alt 19,7 mio. kr. finansieres af de på finanslovens opførte midler på §
24.51.01. Miljøstyrelsen afsat til naturmål.

b. Rise skov, matr. nr. 3a m.fl., Gerding by er på 167,5 ha og ligger i tilknytning til statsskoven Skin-
dbjerglund på 57 ha, som er en af de 45 statsskove, der i sin helhed er besluttet udlagt til urørt græs-
ningsskov. I medfør af beslutningen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at igangsætte en
række naturinitiativer skal arealet Rise skov erhverves for at kunne implementere beslutningen om at
gennemføre et naturgenopretningsprojekt med udvikling af ny, værdifuld, lysåben natur. De på ejen-
dommen værende nåletræsarealer er for størstedelens vedkommende tidligere overdrevsarealer, som
er blevet tilplantet. Formålet med anlægsprojektet er at rydde arealerne og genskabe dem som lysåb-
ne overdrev og kratskove. Ejendommen vil sammen med Skindbjerglund kunne udvikles til et stort
sammenhængende naturområde på op mod 225 ha, rummende en mosaik af lysåbne overdrev, enge,
rigkær og egekrat - en sjælden landskabstype i Danmark med et meget stort biodiversitetspotentiale.

Projektet igangsættes i 2019 og forventes afsluttet i 2022. Udgifterne til opkøbet er 17,1 mio. kr. i
2019 og efterfølgende forventes udgifter på op til ca. 3,9 mio. kr. til etablering af projektet. Totalud-
gifterne til projektet forventes således at være 21,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1
Totaludgifter til naturgenopretningsprojekt ved Rise skov
Mio. kr. 2019-priser 2019 2020 2021 2022 I alt
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Opkøb af areal 17,1 - - - 17,1
Klargøring af areal (herunder rydninger, hegning,
græsning mv.) - 1,5 2,0 0,4 3,9

I alt 17,1 1,5 2,0 0,4 21,0
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Udgifter til klargøring kan kun estimeres med en vis usikkerhed, hvorfor projektets samlede økono-
mi er skønsmæssigt fastsat. Herunder er der usikkerhed om udgifter til håndtering af bygningsmas-
sen.

Projektets udgifter i 2019 finansieres dels med 19,7 mio. kr. fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen, der er
afsat til udarbejdelse af en række naturmål. De resterende projektudgifter i 2019 på 1,3 mio. kr. fi-
nansieres fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering direkte på lov om tillægsbevilling.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:

Udgifter Indtægter
----- Mio. kr. -----

§ 24.51.01. Miljøstyrelsen (Driftsbev.)
10. Driftsbudget

22. Andre ordinære driftsomkostninger -19,7

§ 24.74.04. Arealforvaltning mv. (Anlægsbev.)
70. Mere vild natur og overdrevsindsats (ny konto)

22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) 17,1

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelse af projekter med en totaludgift over 15,0
mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til budgetvejledningen pkt.
2.8.3.2, og projektet ønskes igangsat snarest i indeværende finansår.

d. Vurderingsstyrelsen har udtalt at "salgstilbuddene på ovenstående ejendomme, ligger inden for det
vurderingsfaglige spænd af, hvad handelspriserne kan fastsættes til".

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte naturgenopretningspro-
jekt om retablering af lysåbne natur- og egekratskove ved Skindbjerglund statsskov. Totaludgifterne
til projektet forventes at være 21,0 mio. kr. Derudover anmodes om tilslutning til, at der overføres i
alt 19,7 mio. kr. fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter i 2019, således at der på for-
slag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:

Udgifter Indtægter
----- Mio. kr. -----

§ 24.51.01. Miljøstyrelsen -19,7
§ 24.74.04. Arealforvaltning mv. 19,7
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Endvidere optages der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 anlægsskema for naturgeno-
pretningsprojektet.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. april 2019

JAKOB ELLEMANN-JENSEN

/ Kasper Rise

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019
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