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Miljøministeriet. København, den 8. marts 2022.

a. Miljøministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,8 mio. kr. fra Miljø-
ministeriet til Aarhus Universitet til sekretariatsbetjening af Biodiversitetsrådet.

Udgiften i 2022 finansieres af de på § 23.11.01. Departementet og de på § 23.11.79. Reserver og 
budgetregulering opførte midler, fordelt henholdsvis 1,1 mio. kr. fra Departementet og 3,7 mio. kr. 
fra Reserver og budgetregulering.

b. I henhold til aftale af december 2020 om finansloven for 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der aftalt en natur- og biodiversitetspakke, 
hvor der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til et biodiversitetsråd.

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt, forskningsbaseret ekspertorgan og er nedsat i september 
2021. Biodiversitetsrådets opgaver er fastlagt i et kommissorium, som er godkendt af aftaleparter-
ne. Biodiversitetsrådet er en selvstændig forvaltningsenhed og skal i sit virke leve op til al relevant 
lovgivning for statslige institutioner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. De øvrige 
rammer for Biodiversitetsrådets arbejde følger af kommissoriet.

Det fremgår af kommissoriet, at Biodiversitetsrådet sekretariatsbetjenes af Miljøministeriet. Biodi-
versitetsrådet har ønsket, at sekretariatsbetjeningen i stedet placeres på en forskningsinstitution. Af-
taleparterne har derfor aftalt, at sekretariatsbetjeningen pr. 1. marts 2022 skal overgå til Aarhus 
Universitet. Sekretariatet skal varetage sine opgaver under hensyntagen til, at al relevant lovgivning 
overholdes, og at Biodiversitetsrådet arbejder inden for de rammer, der er politisk fastlagt i kommis-
soriet for Biodiversitetsrådet. Sekretariatet kan afholde udgifter til køb af analyser m.v. udført af 
andre forskningsinstitutioner.

Der udmøntes 3,7 mio. kr. fra Reserve til natur- og biodiversitetspakke. De resterende 0,3 mio. 
kr. er delvist anvendt i 2022 og forbliver delvist i ministeriet, da Miljøministeriet fører tilsyn med 
Aarhus Universitets varetagelse af opgaven med sekretariatsbetjeningen. I 2021 blev der anvendt 
i alt 2,9 mio. kr. til Biodiversitetsrådet ud af de afsatte 4,0 mio. kr. Der er således opbygget 
en opsparing på 1,1 mio. kr. på § 23.11.01. Departementet, som overføres til Aarhus Universitet 
med dette aktstykke, så der i perioden 2021-2024 anvendes i alt 16,0 mio. kr., som er afsat til 
Biodiversitetsrådet. Der forventes et mindreforbrug på § 23.11.01. Departementet på 1,1 mio. kr. i 
2022, således at udgiftsloftet ikke påvirkes.
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Tilskudsmodtager (Aarhus Universitet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af 
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 specificeres således:

Udgifter Indtægter
- Mio. kr. -

§ 23.11.01. Departementet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger -1,1
§ 23.11.79. Reserver og budgetregulering

22. Reserve til natur- og biodiversitetspakke
49. Reserver og budgetregulering -3,7

§ 23.21.15. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
40. Tilskud til Biodiversitetsråd (ny underkonto)

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 4,8

c. Sagen forelægges Finansudvalget med henblik på at etablere hjemmel til at overføre midlerne samt 
tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel til, at der kan afgives tilskud på 4,8 mio. kr. i 2022 til 
Aarhus Universitet under § 23.21.15. Forskellige tilskud.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,8 
mio. kr. til Aarhus Universitet til finansiering af sekretariat til Biodiversitetsrådet, således at der på 
forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 opføres følgende:

Udgifter Indtægter
- Mio. kr. -

§ 23.11.01. Departementet -1,1
§ 23.11.79. Reserver og budgetregulering -3,7
§ 23.21.15. Forskellige tilskud 4,8

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. marts 2022

Lea Wermelin

/ Kasper Rise

Til Finansudvalget.
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