
 

  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

Tel +45 33 95 80 00 

mail@naturerhverv.dk 

www.naturerhverv.dk 

NaturErhvervstyrelsen 
Vi udvikler fødevareerhvervet gennem tilskud, 

regulering og kontrol. 

 



NaturErhvervstyrelsen giver tilskud, 
regulerer og kontrollerer 

      

 

   

 NaturErhvervstyrelsen til lands og 
til vands 

Vi har kontorer i Esbjerg, Fredericia, 
Frederikshavn, Herning, København, 
Nykøbing, Mors, Odense, Randers, 
Ringsted, Roskilde, Rønne, Tystofte, 
Tønder og Vejen. 
 

Vi har tre kontrolskibe: Vestkysten, 
Nordsøen og Havternen. 
 
Abonnér på vores nyhedsbreve 
Hold dig opdatereret om tilskud, 
udviklingsprogrammer, regulering og 
kontrol med vores nyhedsbreve. 

Tilmeld dig på www.naturerhverv.dk 
 
Få mere at vide 
Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 
eller via mail mail@naturerhverv.dk. 
 

 

 

   

 

NaturErhvervstyrelsen udvikler 

fødevareerhverv 
Vi skaber rammerne for, at danske 
landmænd og fiskere bedst muligt 
kan arbejde og udvikle sig i og med 
den natur, der omgiver os. Vores 
mål er at skabe de bedste rammer 

for vækst i fødevareerhvervene og 
samtidig sikre en forsvarlig 
forvaltning af naturen.  
 
 

Vi har kontorer i store dele af 
Danmark – fra Frederikshavn til 

Rønne. Dermed er vi aldrig langt fra 
vores kunder, der primært er 
landmænd, fiskere og gartnere. Vi er 
hyppigt i kontakt med vores kunder, 
særligt når vi giver tilskud, regulerer 
eller kontrollerer.  

 
Tilskud, regulering og kontrol er de 
værktøjer, som vi bruger til at 

udvikle det danske landbrugs- og 

fiskerierhverv. 
 
Tilskud 
NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til 
blandt andet landbrugsproduktion, 
fiskeri, miljø og naturforbedringer. Vi 

administrerer flere end 100 
tilskudsordninger, hvoraf 
Enkeltbetalingen til landmænd er 
absolut den største. De øvrige tilskud 
kan du læse mere om på 
www.naturerhverv.dk. 
 

Mere end 80 procent af pengene 
kommer fra EU, mens resten 
finansieres af den danske stat.  
 
Regulering   

Vi regulerer landbrug, fiskeri og 
gartneri ved at udvikle og 

implementere love og 
bekendtgørelser, som skal sikre 
bæredygtige rammer for både 
erhvervet og naturen.  
 
Kontrol 

NaturErhvervstyrelsen foretager 
kontrol af landbrug, fiskeri og 
gartnerier. Når vi besøger for 

eksempel en virksomhed, et 
fiskerfartøj eller en bedrift, kalder vi 
kontrolbesøget for en fysisk kontrol. 
 

NaturErhvervstyrelsen fører kontrol 

for at sikre, at reglerne overholdes.  
 
Reglerne har forskellige formål: 
 

 Når vi kontrollerer 
konventionelle landmænd, er 

det for at sikre, at 
landmændene opfylder 
kravene til tilskud. 
 

 Når vi kontrollerer 
fiskekvoter, er det for at 
medvirke til at sikre et 

bæredygtigt fiskeri, hvor 
fiskebestand og økosystemer 
bevares. 
 

 Når vi kontrollerer, om 

økologiske landmænd 
overholder reglerne, sker det 

blandt andet for at medvirke 
til at sikre, at forbrugerne 
kan have tillid til 
produkterne. 

 
  

 


