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Kulturministeriet. København, den 24. oktober 2000.

a.
b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at forøge bevillingen til en ny
udstillingsbygning ved Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fra 12,6 mio. kr. til 14,3 mio. kr.
Merudgiften afholdes af ministeriets anlægsreserver.
Projektet vedrører etablering af en ny udstillings- og magasinbygning på Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum, Hørsholm. Projektet har senest været forelagt Finansudvalget ved Akt 107
8/12 1999. De samlede udgifter var beregnet til 12,6 mio. kr. Licitationsresultatet af den fagentreprise, der omfatter jord-, beton- og murerarbejder, har været meget ugunstig i forhold til
det budgetterede. Som følge heraf fordyres projektet med 1,7 mio. kr. Muligheden for at gennemføre besparelser har været overvejet, men da der i forvejen er tale om et ”råt” hus, som er
beregnet til store skovbrugsmaskiner, vil besparelsen kun kunne realiseres ved at reducere antallet af kvadratmeter, fjerne et indskudt dæk samt ved at erstatte et tegltag med tagpap. En
reduktion af antallet af kvadratmeter vil medføre, at museets magasiner og arkiver ikke kan
rummes i bygningen som planlagt. Da bygningen opføres tæt op ad museets fredede bygninger
med røde tegltage, (staldene til det tidligere Hirchsholmsslot), må der tages et særligt hensyn
til helhedsindtrykket af bygningskomplekset. Det er derfor Kulturministeriets vurdering, at en
forhøjelse af bevillingen på 1,7 mio. kr. er nødvendig. Som følge af den ugunstige licitation
er igangsætningen af byggearbejderne udskudt. Projektet forventes afsluttet i 2001.
Dispositionen kan i 2001 specificeres således på under- og standardkonti :
§ 21.11.71. Tværgående anlægsprogram
30. Mindre byggearbejder samt reserve
31. Byggeri og anlægsproduktion................................
§ 21.33.71 Anlægsprogram, museer m.v.
12. Jagt- og Skovbrugsmuseet, ny udstillingsbygning
31. Byggeri og anlægsproduktion................................

c
d.

e.

- 1.700.000 kr.

1.700.000 kr.

Sagen forelægges nu, for at kunne sætte projektet i gang. Det fremgår af Budgetvejledningens pkt. 21.31.3, at projektet skal forelægges Finansudvalget, såfremt totaludgiften øges med
mere end 10 %.
Programoplægget har været forelagt Slots- og Ejendomsstyrelsen, som ikke har haft bemærkninger til programoplægget. For så vidt angår gennemførelsen af projektet, har Slots- og
Ejendomsstyrelsen vurderet, at opgaven er omfattet af kontrakten for de kgl. bygningsinspektører.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at forøge bevillingen med 1,7
mio. kr. i 2000, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2000 opføres følgende:
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§ 21.11.71.Tværgående anlægsprogram...........................................
§ 21.33.71.Anlægsprogram, museer m.v..........................................
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
-1,7
1,7

Finansministeriets tilslutning foreligger.
ELSEBETH GERNER NIELSEN
/ Anne Mette Rahbæk

Til Finansudvalget.

