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Baggrund 

I mål- og resultatplan 2017 for det tidligere Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), er der to mål 

(mål 2 og 3), hvor ressortændringen mellem departementet og Miljøstyrelsen per 1. september 2017 

ændrer fordelingen af ansvaret opgavevaretagelsen. 

 

Som følge heraf udarbejdes følgende allonge, der vil fungere som et tillæg til den underskrevne kontrakt.  
 
Den ændrede målformulering vedrører: 
 
For mål 2: Naturpakken – sikker implementering: 

 Delmål 2: Erstatningsnatur. Da det overordnede ansvar for rammer og styring overgik fra Miljøstyrelsen 
til departementet den 1. september 2017, tages dette delmål derfor ud af mål- og resultatplan 2017.  

 
Mål 3: EU-interessevaretagelse: 
 

 Delmål 1: Vandrammedirektivet (revision i 2019). Opgaven med at udmønte den danske EU-strategi 
overgik fra Miljøstyrelsen til departementet i forbindelse med ressortændringen den 1. september. Dette 
delmål tages derfor ud af mål- og resultatplan 2017.  

 Delmål 2: Havstrategidirektivet. Ansvarsområdet er overflyttet fra Miljøstyrelsen til departementet i 
forbindelse med ressortændringen den 1. september. Dette mål er opnået inden den 1. september. 
Delmålet tages ud af mål- og resultatplan 2017.  

 Delmål 3: Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. Det overordnede ansvar for rammer og styring overgik 
fra Miljøstyrelsen til departementet den 1. september 2017.. Dette delmål tages derfor ud af mål- og 
resultatplan 2017. 

 

Nedenstående tabel angiver den nuværende og ny vægtning af målene:  

Mål 
 

Gammel vægtning 
% 

Ny vægtning % 

1. Indfrielse af Fødevare- og Landbrugspakkens kvælstofmål 20 % 25 % 
2. Naturpakken – sikker implementering 20 % 25 % 
3. EU-interessevaretagelse 15 % 5 % 
4. Eksport af dansk vandteknologi 10 % 10 % 
5. Sikring af vandforsyning og drikkevand 10 % 10 % 
6. Overvågning – NOVANA 10 % 10 % 
7. Prognosepræcision – drift 10 % 10 % 
8. Prognosepræcision – tilskud 5 % 5 % 

 

Varighed  

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den 31. december 2017. 


