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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 7/02 om driften af statsskovene 

 

Miljøministerens redegørelse af 17. juni 2003 

 
1. Miljøministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeriet vil igangsætte et udred-

nings- og udviklingsarbejde med det formål dels at afklare, på hvilken måde opfølg-

ning og afrapportering af de økonomiske resultater af skovdriften kan forbedres, dels 

at afklare, hvordan opstilling og afrapportering af mål for Skov- og Naturstyrelsens 

virksomhed kan forbedres.  

 Jeg er enig i, at dette udredningsarbejde bør ske i et fortsat samarbejde med Rigs-

revisionen. Jeg finder det i denne sammenhæng væsentligt, at ministeriet i udred-

ningsarbejdet om opfølgning og afrapportering af de økonomiske resultater af skov-

driften inddrager overvejelser om regnskabsmæssige registreringer på geografisk ni-

veau såvel som på bevoksningstyper, aktiviteter og strategier eller formål i statsskov-

driften eller grupper heraf. 

 Jeg finder det desuden vigtigt, at ministeriet ved valg af en eventuel fordelingsmo-

del og fastlæggelsen af detaljeringsgraden heri sikrer sig, at udbyttet står mål med de 

meromkostninger, modelberegningerne medfører. 
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2. Jeg forudsætter, at et fornyet skøn over Skov- og Naturstyrelsens meromkostnin-

ger eller mindre indtægter som følge af gennemførte strategier for den statslige skov-

drift baserer sig på egentlige kalkuler på et fagligt grundlag, og at styrelsen løbende 

revurderer skønnet i lyset af udviklingen i perioden. 

 Jeg forventer, at ministeriet efter udredningen kan redegøre for årsagerne til, at sty-

relsen har haft mindre nettoindtægter ved driften af statslige skovarealer i almindelig 

omdrift i forhold til, hvad der normalt kan forventes ved erhvervsmæssig skovdrift. 

 

3. Jeg finder det positivt, at ministeriet vil fortsætte udviklingen af ministeriets mål- 

og rammestyring. 

 Jeg finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det kommende udviklings- og udred-

ningsarbejde vil omfatte principper for opstilling af målepunkter mv. vedrørende gra-

den af målopfyldelse. 

 

4. Ministeriet har tillige peget på, at der i anden halvdel af 2003 nedsættes en ar-

bejdsgruppe i ministeriets regi med deltagelse af Rigsrevisionen og Finansministeri-

et, som skal fremkomme med anbefalinger, dels om konstruktionen af en økonomisk 

fordelingsmodel ud fra tilgængelige regnskabsoplysninger, dels om principper for 

opstilling af målepunkter mv. vedrørende graden af målopfyldelse. 

 Rigsrevisionen yder gerne rådgivning med hensyn til tilrettelæggelsen af regn-

skabsførelsen og den regnskabsmæssige kontrol. Jeg finder det imidlertid ikke på-

krævet, at Rigsrevisionen deltager i den nævnte arbejdsgruppe og det løbende arbej-

de med at forbedre økonomistyringen på området, idet jeg forudsætter, at Rigsrevisi-

onen bliver inddraget, når det er nødvendigt.  

 

5. Jeg vil følge udviklingen på området og rapportere herom til statsrevisorerne. 

 

 

 

Jørgen Mohr 

fg. 


