
Notat til Statsrevisorerne om
beretning om Dancea-miljøstøtten
til Arktis

Maj
2008



 
 

 1

  

Vedrører: 
Statsrevisorernes beretning nr. 7/2007 om Dancea-miljøstøtten til Arktis 
 
Miljøministerens redegørelse af 31. marts 2008 

 29. april 2008 
 
RN A402/08 

 
 
I. Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen 

1. Beretningen handler om Miljøstyrelsens forvaltning af Dancea-miljøstøtten til Arktis. Beret-
ningen fokuserer på, hvordan Dancea-miljøstøtten anvendes – også på områder, der hen-
hører under Grønlands Hjemmestyre – og beretningen viser, at Dancea-ordningen har haft 
stor betydning for samarbejdet mellem Danmark og Grønland og løsningen af konkrete 
miljø- og naturproblemer i Grønland. 
 
Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til beretningen, at Statsrevisorerne finder 
det gode samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Grønland betydningsfuldt, ligesom det på-
peges, at det er tilfredsstillende, at udmøntningen af miljøstøtten sker inden for de givne 
rammer besluttet af Folketinget, og at der i 2004 er sket en evaluering af miljøstøtten.  
 
2. Miljøministeren anfører i sin redegørelse, at ministeren med stor tilfredsheds har noteret 
sig Statsrevisorernes bemærkning om udmøntningen af miljøstøtten, og at ministeren læg-
ger vægt på, at Dancea-ordningen fortsat fastholder et bredt fokus på forbedring af miljø 
og natur i Arktis med hovedvægt på Grønland og de omkringliggende havområder. Mini-
steren finder et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder 
af stor betydning.  
 
Ministeren omtaler tillige Arktisk Råds klimarapport. Rapportens betydning for den internatio-
nale debat om klima dokumenterer væsentligheden af langsigtede nationale moniteringspro-
grammer. Ministeren henviser til, at den del af Dancea-miljøstøtten, der vedrører klimamoni-
tering i Grønland, er overført til det nye klimaministerium, og at de tidligere års igangsatte kli-
mamoniteringsaktiviteter i Grønland vil fortsætte, hvilket også er tilfældet for det dansk/grøn-
landske samarbejde i Arktisk Råds regi. 
 
3. Jeg finder ministerens bemærkninger tilfredsstillende, herunder at et væsentligt område 
som klimamonitering vil fortsætte. 
 
II. Rigsrevisionens hovedkonklusioner i beretningen 

4. Det fremgår af beretningen, at Miljøstyrelsens udmøntning af og opfølgning på miljøstøt-
ten har været tilfredsstillende, men at der er forhold, som kan overvejes ændret eller styrket. 
 
Rigsrevisionen fremhævede i beretningen, at Miljøstyrelsen bør have særligt fokus på færdi-
ge Dancea-projekter, der mangler implementering i Grønland.  
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Ministeren er enig i, at der er behov for et stærkt fokus på, at de projekter, der retter sig mod 
miljø og natur i Grønland, også efterfølgende implementeres i Grønland. Det drøftes således 
også jævnligt med det grønlandske landsstyre, hvordan projekter, der giver ny viden om mil-
jøproblemer, mest hensigtsmæssigt kan nyttiggøres i det grønlandske samfund. 
 
Ministeren oplyser, at han derudover i anledning af Rigsrevisionens undersøgelse har anmo-
det Miljøstyrelsen om i højere grad – og før starten af et projekt – at vurdere Grønlands inter-
esse for efterfølgende at bruge projektresultaterne. 
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeren er enig i betydningen af, at der følges op på de 
projekter, vurderinger, redegørelser mv., som er udarbejdet med henblik på efterfølgende im-
plementering. Jeg forudsætter derfor, at Miljøstyrelsen iværksætter initiativer til at forbedre 
dette område og dermed sikrer størst mulig effekt af Dancea-ordningen.  
 
Som det fremgår af beretningen, har Miljøstyrelsen iværksat resultat- og effektvurderinger på 
fokusområderne biodiversitet og lokale miljøforhold samt anvender evalueringer mv. på fo-
kusområderne miljø og sundhed samt klimaændringer. Jeg vil følge dette arbejde. 
 
5. Med hensyn til beretningens bemærkninger om, at målet om at udvikle en selvbærende 
miljø- og naturforvaltning i Grønland i højere grad bør inddrages i strategi og projekter, er mi-
nisteren enig i målet, og ministeren har bedt Miljøstyrelsen sikre, at projekter så vidt muligt bi-
drager til videnopbygning, der kan understøtte en selvbærende forvaltning og selvbærende 
miljø- og naturinstitutioner. Jeg finder dette tilfredsstillende og går ud fra, at Miljøstyrelsen vil 
have særligt fokus herpå i forbindelse med fremtidige relevante projekter. Det fremgår af be-
retningen, at Miljøstyrelsen i 2007 har drøftet strategiske tiltag med Grønland, der vil sikre 
større fokus på sammenhængskraften med Grønland. Jeg vil følge dette arbejde. 
 
6. I beretningen anbefaler Rigsrevisionen, at Miljøstyrelsen i det fremtidige samarbejde med 
Grønlands Hjemmestyre overvejer større brug af midlertidige driftstilskud i opstartsfaser samt 
brug af tidsbegrænsede udlån af medarbejdere til Dancea-projekter. 
 
Ministeren har fulgt Rigsrevisionens anbefaling ved i finansloven for 2008 at sikre hjemmel 
for sådanne instrumenter og har anmodet Miljøstyrelsen om nøje at vurdere mulighederne 
for, at Dancea-ordningen også på denne måde kan medvirke til viden- og kapacitetsudvikling 
i Grønland. 
 
Rigsrevisionens undersøgelse viser eksempler på, at midlertidige driftstilskud kan være en 
væsentlig katalysator for at starte en proces og understøtte den grønlandske forvaltning. Jeg 
finder det tilfredsstillende, at der nu er etableret særlig hjemmel, og jeg går ud fra, at Miljøsty-
relsen fremover i samarbejde med Grønland vil tage disse instrumenter i brug, hvor det skøn-
nes hensigtsmæssigt. 
 
III. Sammenfatning 

7. Det fremgår af miljøministerens redegørelse, at ministeren har anmodet Miljøstyrelsen om 
at have fokus på og iværksætte tiltag, der kan forbedre miljøstøtten yderligere og samtidig for-
bedre det gode samarbejde med Grønland. Sammenfattende finder jeg miljøministerens rede-
gørelse tilfredsstillende. 
 
Jeg vil i et senere notat orientere Statsrevisorerne om: 
 
• udviklingen i Miljøstyrelsens strategiske samarbejde med Grønland, der skal sikre sam-

menhæng mellem Dancea-projekter og Grønlands egne projekter 
• Dancea-projekternes medvirken til videnopbygning i Grønland 
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• afslutningen og implementeringen af Miljøstyrelsens påbegyndte arbejde med en resultat- 
og effektvurdering på fokusområderne biodiversitet og lokale miljøforhold samt den fortsat-
te brug af evalueringer mv., bl.a. på fokusområderne miljø og sundhed og klimaændringer 

• Miljøstyrelsens fremtidige anvendelse af midlertidige driftstilskud og tidsbegrænsede udlån 
af medarbejdere. 

 
 
 

Henrik Otbo 


