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1. Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, Landbrugsstyrelsen, Fø-
devarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Miljøportal samt den 
selvejende institution Madkulturen. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner 
mellem departementet og Danmarks Miljøportal samt Madkulturen. 

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstori-
enteret fødevareerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et 
fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt 
fremme fødevaresikkerheden og sundheden. Dette kommer til udtryk gennem 
Miljø- og Fødevareministeriets mission og vision: 
 
Mission: 

 Miljø- og Fødevareministeriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og 
balanceret miljø- og fødevarepolitik samt sikrer en effektiv forvaltning.  
 

Vision: 

 Miljø- og Fødevareministeriet agerer som én koncern, der sikrer helheds-
tænkning og fagligt funderet rådgivning. Miljø- og Fødevareministeriet er en 
værdsat samarbejdspartner for myndigheder og interessenter.  
 

Miljø- og Fødevareministeriet har på koncernniveau fire fokusområder: 

 Miljø- og Fødevareministeriets troværdighed: I Miljø- og Fødevareministe-
riet er vi dybt afhængige af, at vores politiske opdragsgivere og samarbejds-
partnerne i vores omverden har tillid til os. Det handler dels om tillid til vores 
faglige grundlag; at vi er i stand til at levere holdbare løsninger af høj faglig 
kvalitet. Men det handler også om tilliden til, at vi som embedsværk varetager 
vores opgaver professionelt og loyalt; at vi har styr på den del af kvalitetssty-
ring, der knytter sig til processer, og at vi efterlever de pligter, der forventes 
af et professionelt embedsværk.  

 Samfundsnytte: Miljø- og Fødevareministeriet er til for samfundet omkring 
os – ikke omvendt. Borgernes, virksomhedernes og miljøets tarv er afsæt for 
alt, hvad vi foretager os. Vi bestræber os på at være lydhøre og vil gerne ken-
des som en partner, der hjælper med at løse problemer.  

 Moderne forvaltning: Vi ser os selv som en del af en samlet offentlig sektor 
og tager ansvar for, at forvaltningen udvikler sig løbende, så den matcher 
fremtidens behov. Vi opsøger input fra borgere, virksomheder og organisati-
oner, og vi anvender digitalisering og anden teknologi til at skabe mere effek-
tive løsninger af høj kvalitet. 

 Attraktiv arbejdsplads: I Miljø- og Fødevareministeriet lægger vi vægt på at 
udfordre chefernes og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer 
gennem udviklende opgaver. Det skal være sjovt at arbejde i Miljø- og Føde-
vareministeriet, for vi har brug for at tiltrække de bedste hoveder. 

 
Alle fire fokusområder vil til enhver tid være centrale og kendetegnende for Miljø- 
og Fødevareministeriets daglige opgaveløsning. For at give de fire fokusområder 
individuel opmærksomhed vil Koncernledelsen hvert eller hvert andet år udpege 
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ét af de fire fokusområder som særligt centralt for den kommende periode. Det vil 
sige, at der i den pågældende periode på tværs af koncernen, og i særlig grad lo-
kalt, sættes lys på det udvalgte fokusområde på medarbejderniveau såvel som 
chefniveau. For 2018 har Koncernledelsen valgt at sætte særligt fokus på arbejdet 
med Miljø- og Fødevareministeriets troværdighed. Dette afspejles på forskellig vis 
i ministeriets institutioners mål- og resultatplaner.  
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2. Introduktion til Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er national myndighed på natur- og miljøområdet. Miljøstyrelsen 
forbereder og administrerer national lovgivning og indsatser inden for følgende 
områder: 
 

- Overvågning og beskyttelse af naturarealer, arter og biodiversitet. 
- Begrænsning af forurening af luft, jord, vand og hav. 
- Sikring og kortlægning af rent drikkevand.  
- Regulering af virksomheder og landbrugets miljøpåvirkninger. 
- Godkendelse og tilsyn med en række virksomheds- og produkttyper. 
- Regulering, planlægning og info om miljø- og klimaindsatser og landskab. 
- Regulering af kemikalier, biocider, pesticider og GMO. 
- Regulering af støj- og lugtgener. 
- Regulering af affald og spildevand. 
- Tilskud til miljø, natur, vand og klimaindsatser. 
- Strategisk sektorsamarbejde om eksport og udbredelse af miljøteknologi. 
- Borgernes adgang til gode naturoplevelser og et rigt friluftsliv. 

 
Omdrejningspunktet for Miljøstyrelsens arbejde er at sikre en balance mellem 
beskyttelse af naturen, miljøet, menneskers velfærd og et samfund med gode 
rammebetingelser for erhvervsudvikling med grøn vækst baseret på moderne 
miljøteknologi, høj ressourcegenanvendelse og et stærkt offentligt-privat samar-
bejde.  
 
Miljøstyrelsens lovgivning retter sig i høj grad mod virksomheder og borgere. 
Dele af lovgivningen administreres af kommuner, regioner og andre ressortmyn-
digheder.  
 
Miljøstyrelsen fokuserer på samarbejde, åbenhed, dialog og innovation. Erfa-
rings- og ideudvikling med erhvervsliv, kommuner, vidensinstitutioner, interes-
seorganisationer og forbrugere er derfor centrale aktører i Miljøstyrelsens arbej-
de.  
 
Mange af Miljøstyrelsens ansvarsområder er EU-regulerede eller følger af inter-
nationale konventioner og samarbejder. Miljøstyrelsen har derfor et betydeligt 
internationalt samarbejde, som håndteres i tæt dialog med relevante dele af mini-
steriet, herunder departementet.  
 
Virksomheder og borgere skal se Miljøstyrelsen som attraktiv, lydhør og trovær-
dig samarbejdspartner og have tillid til Miljøstyrelsens arbejde og afgørelser. Mil-
jøstyrelsen bør opleves som en relevant og troværdig kilde til information og 
handlingsorienterede anvisninger. 
 
Miljøstyrelsen beskæftiger ca. 1.080 medarbejdere, der er organiseret i 24 enhe-
der, hvoraf halvdelen af enhederne er placeret uden for København i bl.a. Aal-
borg, Fussingø, Aarhus, Herning, Gram, Augustenborg, Fåborg, Odense, Nykø-
bing Falster, Slagelse og Græsted. 
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3. Miljøstyrelsens flerårige strategi-

ske målbillede 

Miljøstyrelsen har med afsæt i koncernens strategi og styrelsens profil som grøn 

velfærdsstyrelse udarbejdet et strategisk målbillede, der er fordelt på følgende 

hovedområder:  

 
1. VÆKST. Miljøbenyttelse med tilstrækkelig beskyttelse giver sam-
fundsmæssig nytte. 
Miljøstyrelsen vil sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet samt hurtigere, mere 
effektive og brugerorienterede processer, når virksomheder og borgere er i kon-
takt med Miljøstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen vil proaktivt bruge sin faglighed, viden, data og ressourcer til at 
bidrage til regeringens vækstdagsorden samt understøtte udviklingen af gode 
miljøteknologiske løsninger, sikre markedsudbredelse og eksport for eksempel 
inden for vand, luft og støj. Miljøstyrelsen ønsker at styrke en koordineret indsats 
inden for eksportfremme baseret på gode erfaringer samt den stigende internati-
onale interesse og markedsdannelse for klimatilpasningstiltag, genanvendelse og 
miljøteknologi.  
 
Miljøstyrelsen vil arbejde for en fokuseret og balanceret beskyttelse af væsentlige 
naturværdier, der kan gå hånd i hånd med en øget fleksibilitet for erhvervslivet og 
landbrugets arealanvendelse. Miljøstyrelsen vil derfor arbejde målrettet på at 
bruge sin faglighed, data og viden samt tilvejebringe yderligere redskaber og for-
valtningsrelevant viden, der kan gøre det enklere og mere effektivt for  jordbruge-
re og andre aktører at bidrage til miljøbeskyttelse og naturforvaltning. Miljøsty-
relsen vil støtte omstillingen til en mere cirkulær økonomi, så der skabes mere 
samfundsnytte og samtidig en lavere miljøbelastning med både vækst og velfærd 
til følge. 

 

2. VELFÆRD. Miljø og natur er et vigtigt grundlag for livskvalitet.  
Miljøstyrelsen vil sikre rent vand og andre grundlæggende naturressourcer som 
jord og luft mod uønsket forurening og overbelastning, så borgere og 
virksomheder kan føle sig trygge ved, at de ikke udsættes for unødige miljø- og 
sundheds-mæssige risici.  
 
Miljøstyrelsen er til for, at borgere og virksomheder skal kunne være og virke i en 
robust og rig natur med rent miljø under velfungerende rammer, der giver dem 
både et godt livsgrundlag og en god livskvalitet i dag og i fremtiden. Nye 
miljøteknologiske løsninger skal bidrage til en progressiv klimatilpasnings-
indsats.  
 
Miljøstyrelsen vil med en relevant og risikobaseret regulering og tilsyn sikre et 
grundlæggende EU-baseret beskyttelsesniveau mod forurening af f.eks. luft, na-
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tur, jord, vand og hav samt uønsket påvirkning fra blandt andet kemikalier, bio-
cider og pesticider.  

 

3. VIDEN. Øget interessentinddragelse fremmer viden om miljøet og 
understøtter troværdighed 

Et højt kompetence- og vidensniveau er forudsætningen for den moderne, trans-

parente og troværdige myndighedsbetjening, som Miljøstyrelsen vil være kendt 

for. Miljøstyrelsen vil fortsætte den tætte dialog med landets forskningsinstituti-

oner om udvikling og kvalitetssikring af det faglige grundlag for Miljøstyrelsens 

arbejde. Miljøstyrelsen vil anvende de teknologiske fremskridt inden for bl.a. sen-

sorteknologi, droneteknologi, softwarerobotter, mobildataadgang, dataware-

houseteknologi mm. til at sikre bedre kvalitet i og håndtering af data og skabe 

bedre ekstern adgang til Miljøstyrelsens viden for derigennem at understøtte mo-

derne miljøbenyttelse og -beskyttelse. 

 

Miljøstyrelsen vil have fokus på at være modtagerorienterede og styrke samarbej-

det med erhvervslivet, forskningsmiljøer og kommuner, som styrelsen betragter 

som strategiske partnere. Interessenterne skal inddrages så tæt og tidligt som 

muligt for at få en bedre og mere målrettet regulering, der er brugervenlig, lettil-

gængelig og transparent.  

 

Miljøstyrelsen vil arbejde for et oplyst, frit forbrugsvalg for den enkelte interes-

sent og borger gennem målrettet forbrugeroplysning. Interessenter skal vejledes 

og inddrages med moderne forvaltningsværktøjer som apps og tværmediel kom-

munikation, der integrerer sociale medier, en brugerorienteret hjemmeside og 

målgruppedifferentieret nyhedsservice. Miljøstyrelsen ønsker at aktivere og en-

gagere de mange borgere, virksomheder, kommuner og interesseorganisationer, 

der ønsker at bidrage til Miljøstyrelsens arbejde med specifik lokal viden og frivil-

lige ressourcer.  

 
4. VELDREVET. Moderne, effektiv og attraktiv styrelse med høj tro-

værdighed 
Miljøstyrelsen vil være en veldrevet organisation, som risikostyrer og prioriterer 
strategisk med mest mulig udnyttelse af ressourcerne til følge. Miljøstyrelsen vil 
forvalte myndighedsrollen med fokus på faglighed, troværdighed og stærke resul-
tater, som Danmark kan være stolt af. Miljøstyrelsen vil være en attraktiv ar-
bejdsplads med et positivt ry, hvor dygtige folk gerne vil arbejde, blandt andet ved 
at have fokus på ledelsesudvikling, effektiv rekruttering, HR samt et sundt ar-
bejdsklima.  
 
Miljøstyrelsen vil fokusere på en vellykket fusion for at opnå en større gennem-
slagskraft, faglig ekspertise, sammenhængende regulering og muligheder for at 
optimere interne administrative styringsprocesser og serviceydelser.  
 
Miljøstyrelsen vil fortsat sikre en stærk økonomistyring, risikostyring og sikker 
drift med it-sikkerhed, fristoverholdelse og stabil ledelse. Miljøstyrelsen vil have 
fokus på at nyorientere sagsområderne og være frontløber, når det gælder anven-
delsen af ny teknologi. Så Miljøstyrelsen positionerer sig helt fremme i feltet af 
moderne statslige organisationer.   
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4. Fokusområder i kontraktåret 

Fokusområder og de tilhørende konkrete mål (jf. kapitel 6) er prioriteret ud fra en 
vurdering af, hvad der mest effektivt skaber en positiv forandring i de strategiske 
pejlemærker. Miljøstyrelsen har ligesom resten af Miljø- og Fødevareministeriet 
valgt et særligt fokus på troværdighed i 2018.  
 
Større indsatser i 2018 
Miljøstyrelsen vil have fokus på at sikre indfrielse af specifikke planlagte resulta-
ter for 2018 og på igangsættelse af en række større, flerårige indsatser. Det gælder 
særligt:  
 

 Naturpakken II, Naturmål; udlæg af urørt skov på private arealer og etable-
ring af læhegn samt en informationskampagne om invasive arter gennemfø-
res i 2018.  

 Den nye fælles Kemiindsats; en flerårig indsats igangsættes i 2018 og har 
særligt fokus på at sænke antallet af personer, der udvikler kontaktallergi. 

 Fagligt grundlag frem mod Vandområde- og Natura 2000 plan III; vil bl.a. 
i 2018 omfatte opfølgning på den internationale evaluering af kvælstofmodel-
lerne samt justering af Natura 2000-områdegrænser og –
udpegningsgrundlag, efter Kommissionens godkendelse.  

 Cirkulær økonomi; i 2018 vil opfølgningen på anbefalingerne fra Advisory 
Board og implementering af EU’s affaldspakke blive igangsat. 

 Udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening; gennemførsel af første 
runde af udbud på forskningsområdet. 

 Tilskud til vandløbsrestaurering og vådområder; fokus på udvikling af løs-
ninger på fosforbarrierer i forbindelse med vådområde- og lavbundsprojek-
ter. 

 Den fælles kontrolstrategi; fokus på at starte implementeringen af den fælles 
kontrolstrategi på Miljøstyrelsens områder. 

 Plasthandlingsplan; fokus på at forberede og udarbejde udkast til plasthand-
lingsplan. I processen inddrages bidrag fra interessentmøder mm.  

 
Én samlet ny styrelse  

Miljøstyrelsen vil have særligt fokus på at konsolidere organiseringen i én ny sty-

relse med nye organisatoriske snitflader både som følge af fusion og overflytning 

af opgaveområder og medarbejdere til departementet, hvor nye snitflader skal 

afklares og effektueres. En succesfuld konsolidering af den nye organisation for-

udsætter fælles sammenhængende systemer, processer og værdier. 

 
Indsats om troværdighed  
Som led i Miljø- og Fødevareministeriets indsats for troværdighed vil Miljøstyrel-
sen i 2018 have særligt fokus på fortsat at vedligeholde, udvikle og målrette sty-
relsens faglige kompetencer for at fastholde en høj faglig og forvaltningsmæssig 
kvalitet. Desuden vil Miljøstyrelsen iværksætte en fokuseret indsats for kvalitets-
sikring af styrelsens natur- og miljødata, så de er klare, veldokumenterede (me-
tadata), samt, hvor det er muligt, ensartede.  
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Den oplevede troværdighed i omverdenen afhænger også af kvaliteten af samar-
bejdet, dialogen og kommunikationen med interessenter, borgere og øvrig offent-
lighed. På dette felt vil Miljøstyrelsen dels understøtte en tidlig interessentind-
dragelse i udviklingen af regulering og konkrete administrative og praktiske løs-
ninger, dels fortsætte en faktabaseret, troværdig og borgerrettet presse- og kom-
munikationsindsats via bl.a. hjemmeside og sociale medier.  
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5. Påtegning 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevaremini-
steriets departement og gælder for året 2018. Mål- og resultatplanen udgør en del 
af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet. 
 
Status på resultatopfyldelsen og hermed ressourceforbruget skal rapporteres til 
departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet 
i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i 
afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektioner, hvis det vurde-
res nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrap-
port. 
 
Direktøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultat-
planen. 
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6. Mål 

Miljøstyrelsen har formuleret mål inden for de fire strategiske pejlemærker: 

1. VÆKST. Mere benyttelse med tilstrækkelig beskyttelse giver samfundsmæssig nytte. 

2. VELFÆRD. Miljø og natur er et vigtigt grundlag for livskvalitet. 

3. VIDEN. Øget interessentinddragelse fremmer viden om miljøet og understøtter tro-

værdighed 

4. VELDREVET. Moderne og effektiv styrelse med høj troværdighed. 

 

I nedenstående tabel er det markeret, hvordan målene bidrager til pejlemærkerne. 

Mål 
 

Målets vægt i 
pct. 

Vækst Velfærd Viden Veldrevet Kon-
cern-
fælles  

 

1. Naturpakke 

 

20  X    

 

2. Cirkulær økonomi 

 

10 X X    

 

3. Eksportfremme 

 

10 X     

 

4. Kvalitet i data 

 

10   X X  

 

5. Fagligt grundlag frem 

mod Vandområde- og 

Natura 2000-planer III 

 

20 X X X   

 

6. Ny fælles kemiindsats 

 

20  X X   

 

7. Klimatilpasning 

 

5 X X    

 

8. Prognosepræcision 

 

5     X X 

 

De otte består af flere delmål, hvis vægtning er opgjort i målopfyldelsen for det en-
kelte mål. Det er angivet, såfremt delmålet skal være opfyldt inden for en nærmere 
bestemt tidshorisont i 2018 for at kunne vurderes at være leveret. Det er i forhold til 
målopfyldelse angivet, hvor stor en andel af den samlede vægtning, de opfyldte del-
mål udgør. På denne baggrund opgøres den procentvise målopfyldelse.  
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Mål 1 Naturpakke Vægt: 20% 

Mål Miljøstyrelsen bidrager til et mere rigt og varieret dyre- og planteliv.  

 

Specifikke leverancer i 2018: 

 

1.1 Miljøstyrelsen gennemfører en ansøgningsrunde for tilskud til 

udlæg af urørt skov på private arealer inden for en økonomisk ramme 

på 9,6 mio. kr., hvoraf der som minimum gives tilsagn til 90 pct. af 

de afsatte midler.  

 

1.2 Miljøstyrelsen gennemfører en ansøgningsrunde for tilskud til 

etablering af læhegn og småbeplantninger inden for en økonomisk 

ramme på 9,6 mio. kr., hvoraf der som minimum gives tilsagn til 90 

pct. af de afsatte midler. 

 

Disse to mål er en fortsættelse af mål i 2017.  

Metode Datakilden er Miljøstyrelsens regnskabsår for 2018.   

Begrundelse Udlægning af urørt skov vil have væsentlig effekt på biodiversiteten 

og vil have en stor effekt i forhold til at fremme leveforholdene for en 

lang række truede arter i den danske natur. Ligeledes kan læhegn 

være værdifulde levesteder og spredningskorridorer i landbrugslan-

det. Ved etableringen af læhegn sikres sammenhængende natur og 

naturlige trædesten i de dyrkede arealer.  

 

Målet bidrager til implementering af Naturpakken fra maj 2016 og 

understøtter pejlemærket Velfærd i det strategiske målbillede, fordi 

det inkluderer målsætninger om et mere rigt og varieret plante- og 

dyreliv. En mere robust og rig natur giver et godt livsgrundlag og god 

livskvalitet og dermed øget velfærd.   

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret i 4. kvartal.  

 

Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge leverancer er leveret. Målet er 

50 pct. opfyldt, hvis en leverance er leveret. Målet er 0 pct. opfyldt, 

hvis ingen leverancer er leveret. 

 

Mål 2 Cirkulær økonomi Vægt: 10 % 

Mål Miljøstyrelsen vil understøtte udviklingen af cirkulær økonomi i 

Danmark.  

 

Specifikke leverancer i 2018:  

 

2.1 Igangsættelse af konkrete initiativer som udmønter  anbefalinger 

på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde fra Advisory Board 

for cirkulær økonomi. Initiativerne udvælges i  tæt samarbejde med 

departementet. 

 

2.2 Ansøgning til EU vedr. LIFE-midler til implementering af de nye 

affaldsdirektiver er indsendt.  

 

2.3 En national plasthandlingsplan udarbejdet og offentliggjort  

senest i 4. kvartal. 

 

Specifikke leverancer i 2019-2021:  

 Implementering af EU’s affaldspakke er afsluttet inden de i 
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direktivet afsatte 24 mdr. 

 Ministergodkendelse af revideret national affaldsplan inden 

udgangen af 2019. 

 Samtlige relevante initiativer i regeringens CØ-strategi er 

gennemført inden udgangen af 2021.  

Metode 2.1 Målet er flerårigt, hvor der bl.a. monitoreres på progressionen i 

de enkelte initiativer i en opfølgning mellem Miljøstyrelsen og depar-

tementet. Den nærmere organisering, metode for afrapportering og 

tidsplan vedrørende opfølgning på anbefalinger fra Advisory Board 

bliver nærmere aftalt mellem departementet og Miljøstyrelsen.  

 

2.2 Det konstateres, hvorvidt EU-LIFE-ansøgning er afsendt.  

 

2.3 Det konstateres, hvorvidt national plasthandlingsplan er offent-

liggjort. 

 

Til at følge fremgangen inden for cirkulær økonomi i øvrigt måles der 

1) på Danmarks ressourceproduktivitet (Domestic Material Con-

sumption/BNP som erstattes af Raw Material Consumption/BNP) og 

2) andelen af genanvendelse af den totale affaldsmængde (ekskl. jord 

og mineralsk affald, jævnfør Eurostat). 

Begrundelse Det er regeringens målsætning at fremme cirkulær økonomi, herun-

der bedre (gen)anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald. 

Dette vil ske i form af en udmøntning af regeringens CØ-strategi, 

udarbejdelse af en revideret plan for affaldshåndtering og affaldsfo-

rebyggelse, udarbejdelse af plasthandlingsplan, implementering af 

EU’s affaldspakke og en målrettet dansk indsats for at fremme cirku-

lær økonomi i EU. 

 

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden i 2015 har i lighed med et 

stigende antal internationale forskningsresultater vist, at effekten af 

en omstilling til en cirkulær økonomi sandsynligvis vil være positiv i 

forhold til økonomisk vækst, jobskabelse og miljøet. Analysen esti-

merede, at der stadig er et stort potentiale for Danmark med varige 

effekter, f.eks. en stigning i BNP på 0,8–1,4 %, skabelse af 7.000–

13.000 jobs, en 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for 

udvalgte materialer samt en 3-6 % stigning i nettoeksporten inden 

udgangen af 2035.   

 

Målet bidrager til pejlemærket om Vækst ved at bidrage til mere ef-

fektiv anvendelse af ressourcer samt beskyttelse af de væsentligste 

naturværdier. Målet bidrager ydermere til pejlemærket om Velfærd, 

da det vil arbejde hen mod at de grundlæggende naturressourcer ikke 

forurenes eller overbelastes til glæde for livskvaliteten.  

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret kvartalsvist.  

 

Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle tre leverancer er leveret. Målet er 

50 pct. opfyldt, hvis to leverancer er leveret. Målet er 0 pct. opfyldt, 

hvis mindre end to leverancer er leveret.  

 

Mål 3 Eksportfremme  Vægt: 10 % 

Mål Miljøstyrelsen vil bidrage til eksportfremme for brancher og virk-

somheder inden for styrelsens særlige ekspertiseområder, herunder 

til at forbedre rammevilkårene på udvalgte markeder for miljøtekno-
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logi.  

 

Specifikke leverancer i 2018:  

3.1 Eksporten af dansk vandteknologi i 2018 vil stige i forhold til 

2017. 

 

3.2 Eksporten af dansk ren-luftteknologi i 2018 vil stige i forhold til 

2017.  

 

3.3 En aftale om et nyt strategisk sektorsamarbejde med Indonesien 

indgås. 

 

De langsigtede målsætninger er:  

 Realisering af målet i Vandvisionen om en fordobling af ekspor-

ten af vandteknologi frem mod 2025. Baseline er 2013. 

 En betydelig forøgelse af eksporten af dansk ren-luft teknologi 

frem mod 2025.  Baseline vil blive defineret i 2018. 

 Øget eksport af øvrige løsninger og teknologi inden for ressour-

ceeffektivitet, affald og cirkulær økonomi. Miljøstyrelsen vil bi-

drage til at definere statistikopgørelsen for eksport på udvalgte 

områder. Dette vil kunne danne baggrund for fremtidige mål og 

baseline. 

Metode 3.1 Data for dansk vandeksport bygger på Danmarks Statistiks tal for 

vareeksport inden for bestemte varekoder. Disse varekoder er ikke 

nøjagtigt dækkende for alle vandløsninger og indeholder f.eks. ikke 

danske konsulenters rådgivning i udlandet. Selvom tallet ikke afdæk-

ker det absolutte omfang af vandeksporten, vurderes tallet at være et 

rimeligt mål for udviklingen i eksporten af vandteknologi. Baseline 

for 2018-leverancen er 2017. 

 

3.2 Data for dansk ren-luftteknologieksport bygger ligeledes på 

Danmarks Statistiks tal for vareeksport inden for bestemte vareko-

der. Baseline for 2018-leverancen er 2017. 

 

3.3 Det konstateres, om der er indgået et nyt strategisk sektorsamar-

bejde med Indonesien. 

Begrundelse FN forudsiger, at efterspørgslen efter vand i 2030 vil overstige de 

tilgængelige vandressourcer med 40 pct., og at 60 pct. af verdens 

befolkning i 2030 vil bo i områder med vandknaphed. Udviklingen 

med befolkningstilvækst, stigende urbanisering, en voksende global 

middelklasse og klimaforandringer forventes samtidig at medføre en 

stigende efterspørgsel efter rent vand og sanitet, spildevandshåndte-

ring, et rent bymiljø og affaldshåndtering, klimasikring samt renere 

luft. Danske virksomheder har erfaringer med at levere løsninger på 

mange af de udfordringer. Samtidig forventes opfyldelse af FN’s bæ-

redygtighedsmål at fremme efterspørgslen efter danske virksomhe-

ders løsning på disse områder. 

 
Målet bidrager primært til pejlemærket om Vækst i det strategiske 

målbillede ved at arbejde i takt med den stigende internationale inte-

resse og markedsdannelse for klimatilpasningstiltag, genanvendelse 

og miljøteknologi. 

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret hvert halve år.  
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Målet er 100 pct. opfyldt, hvis tre leverancer er leveret. Målet er 50 

pct. opfyldt, hvis to leverancer er opnået. Målet er 0 pct. opfyldt, hvis 

mindre end to leverancer er leveret. 

 

Mål 4 Kvalitet i data Vægt: 10 % 

Mål  Miljøstyrelsen vil sikre bedre kvalitet i og håndtering af styrelsens 

data. 

 

Specifikke leverancer i 2018: 

 

4.1 Aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), 

der er koordinerende national myndighed ift. INSPIRE-direktivet, 

om udstilling af Miljøstyrelsens data i henhold til INSPIRE. 

 

4.2 En overordnet ny datastrategi, der har til formål at sikre en stan 

dardiseret digital datahåndtering og datakvalitetssikring af styrelsens 

data, som er godkendt af direktionen. Denne vil udgøre retningslinjer 

for bl.a. kvalitetssikring i det interne kvalitetsledelsessystem. 
 

Langsigtede målsætninger:  

 Alle data er kvalitetssikrede. 

 Alle kvalitetsdeklarerede interne data har en klart identificeret 

dataejer i Miljøstyrelsen. 

Ansvaret for materiel datakvalitet (at data er retvisende, og produce-

ret konditionsmæssigt) og de tilhørende kvalitetssikringsprocedurer 

og aftaler er tilfredsstillende for eksternt producerede nøgledata. 

Metode 4.1 Aftalen med SDFE for udstilling af Miljøstyrelsens data i henhold 

til INSPIRE-direktivet sendes til departementet.  

 

4.2 Den direktionsgodkendte datastrategi sendes til departementet til 

godkendelse. 

 

I 2018 vil ansvarsfordeling, procedurer, aftaler og retningslinjer for 

kvalitetssikring af miljødata fra både interne og eksterne dataleve-

randører blive analyseret og efter behov tilrettet. 
Begrundelse Data er et væsentligt aktiv for styrelsen. Et troværdigt datagrundlag 

er en forudsætning for en troværdig forvaltning. Det er derfor afgø-

rende, at det datagrundlag, der skabes og benyttes af Miljøstyrelsen, 

lever op til den aftalte kvalitet. Yderligere er kvalitet af data en forud-

sætning for at høste gevinster, der kan være forbundet med en data-

drevet miljøregulering. 

 

Målet bidrager til pejlemærkerne om Viden og Veldrevet i det strate-

giske målbillede. Målet bidrager til pejlemærket om Viden ved at 

anvende teknologiske fremskridt til at sikre bedre kvalitet i og hånd-

tering af data og skabe bedre ekstern adgang til styrelsens viden. Må-

let bidrager derudover til pejlemærket om Veldrevet ved at sætte 

fokus på faglighed, troværdighed og stærke resultater. 

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret kvartalsvist.  
 

Kvartalsvise milepæle: 

1. kvartal:  

 Plan for udstilling af Miljøstyrelsens data i henhold til IN-

SPIRE-direktivet godkendt af direktionen. 
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3. kvartal:  

 En direktionsgodkendt datastrategi. 
 

Målet vil være 100 pct. opfyldt, hvis to leverancer er leveret. Målet vil 

være 50 pct. opfyldt, hvis en leverance er leveret. Målet er 0 pct op-

fyldt, hvis ingen leverancer er leveret. 

 

Mål 5 Fagligt grundlag frem mod Vandområdeplan 

III og Natura 2000-plan III 

Vægt: 20 % 

Mål Vandområdeplanerne og Natura 2000-planerne er tilsammen vigtige 

tiltag for at beskytte natur og vand i Danmark og for at leve op til 

direktivforpligtelser.  

 

Miljøstyrelsen skal udarbejde det faglige grundlag for Vandområde-

plan III og Natura 2000-plan III. 

 

Specifikke leverancer i 2018:  

5.1 Forelæggelse af evt. ændringer til bekendtgørelser om miljømål 

og indsatsprogrammer på baggrund af vandrådenes arbejde. 

 

5.2 Bekendtgørelse om justering af Natura 2000-grænser udarbejdes, 

sendes i høring og indsendes til departementet. 

Metode 5.1 Forslag til ændringer til bekendtgørelse om miljømål og indsats-

programmer er indsendt til departementet.   

 

5.2. Det konstateres, om bekendtgørelse er sendt i høring.  

 

Begrundelse 

 

Det faglige grundlag for vandområdeplan III 

Som en del af aftalen om fødevare- og landbrugspakken er der gen-

nemført en international evaluering af kvælstofmodeller. Der skal 

bruges en mere differentieret tilgang til, hvordan der opnås god øko-

logisk tilstand i Danmarks fjorde og kystvande. Der bør fremover i 

højere grad tages højde for de enkelte vandområders særlige udfor-

dringer ligesom det skal afklares om årstidsvariationer skal kunne 

indgå.  

Med inddragelse af vandrådenes lokale viden i forbindelse med kvali-

ficering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i 

vandområdeplanerne, bestyrkes det faglige grundlag. Opgaven følger 

af aftale om fødevare- og landbrugspakken. 

 

Det faglige grundlag for Natura 2000- plan III 

Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år. Forud for nye 

planer skal der udarbejdes basisanalyser om hvert enkelt område, der 

skal gøres status for gennemførte indsatser, udpegningsgrundlag skal 

ses efter, og i denne omgang skal den justering af grænserne, der er 

igangsat i forlængelse af fødevare- og landbrugspakken, være afslut-

tet.   

 

Det samlede mål bidrager til pejlemærkerne om Vækst, Viden og 

Velfærd i det strategiske målbillede. Dette gøres ved at have fokus på 

en bedre miljøbenyttelse, større interessentinddragelse og dermed 

bedre naturforvaltning.  Målet inkluderer også en ambition om et 

bedre og renere miljø til større glæde for brugerne samt en bedre 

beskyttelse af vores ressourcer.  
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Afrapportering 

 
Målene vil blive afrapporteret kvartalsvist. 

 

Kvartalsvise milepæle: 

 

4. kvartal: 

 Forelæggelse af evt. ændringer til bekendtgørelser om mil-

jømål og indsatsprogrammer på baggrund af vandrådenes 

arbejde. 

 Bekendtgørelse om justering af Natura 2000-grænser udar-

bejdes, sendes i høring og sendes til departementet med-

henblik på ministergodkendelse. 
 

Målet vil være 100 pct. opfyldt, hvis to leverancer er leveret. Målet vil 

være 50 pct. opfyldt, hvis en leverance er leveret. Målet er 0 pct op-

fyldt, hvis ingen leverancer er leveret. 

 

Mål 6 Ny fælles kemiindsats Vægt: 20 % 

Mål Miljøstyrelsen vil styrke beskyttelsen af borgerne mod allergifrem-

kaldende kemikalier. 

 

Specifikke leverancer i 2018:  

 

6.1 Ny allergi-strategi leveres til departementet senest 1. juli mhp. 

godkendelse efter forudgående inddragelse af relevante interessenter. 

 

6.2 Behandlingen af to danske forslag om harmoniseret klassificering 

af parfumestoffer som allergifremkaldende er påbegyndt i det Euro- 

pæiske Kemikalie Agenturs ekspertkomité (RAC) senest 1. oktober. 

 

Metode 6.1. Det konstateres, om departementet senest 1. juli har modtaget 

udkast til ny allergistrategi, hvor interessenter har været inddraget. 

Der redegøres kort for inddragelsen af interessenter. 

 

6.2. Det konstateres, om behandlingen er påbegyndt i RAC senest d. 

1. oktober. 

 

Begrundelse Der er november 2017 indgået en politisk aftale om en ny fælles ke-

miindsats for 2018-2021 med en samlet ramme på 284,8 mio. kr. En 

ny allergistrategi vil indeholde en prioritering af de værste allergi-

fremkaldende stoffer, hvor der skal iværksættes initiativer i regi af 

Kemiindsatsen.  

 

Allergistrategien er et nyt, særligt tiltag i forhold til den tidligere Ke-

mikalieindsats 2014-17, som er efterspurgt politisk og blandt en bred 

kreds af interessenter. Indsatsen vil fokusere på de værste allergi-

fremkaldende stoffer og på beskyttelse af sårbare grupper som børn 

og unge. 

 
Målet bidrager til pejlemærkerne om Viden og Velfærd i det strategi-

ske målbillede ved at oplyse borgere om kemi i hverdagen og arbejde 

for, at borgere og virksomheder kan føle sig trygge ved, at de ikke 

udsættes for unødige miljø- og sundhedsmæssige risici. 

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret kvartalsvist.  
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Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge leverancer er leveret. Målet er 50 

pct. opfyldt, hvis en leverance er leveret. Målet er 0 pct. opfyldt, hvis 

ingen leverancer er leveret. 
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Mål 7 Klimatilpasning Vægt: 5 % 

Mål Initiativerne identificeret i regi af det tværministerielle udvalg vedrø-

rende klimatilpasning og kystbeskyttelse skal eksekveres i 2018. 

 

Specifikke leverancer i 2018: 

 

7.1 Miljøstyrelsen vil som led i aktiviteterne for rejsehold for over- 

svømmelse og erosion, udarbejde en vejledning, som understøtter 

kommunerne i deres klimatilpasningsindsats. Vejledningen skal være 

færdig i 3. kvartal.  

 

7.2 Derudover leveres relevant indhold til klimatilpasning.dk, der vil  

understøtte rejseholdets arbejde. 

Metode 7.1. Det konstateres, om vejledningen er offentliggjort. Miljøstyrelsen 

sender offentliggjort vejledning til departementet. 

 

7.2. Miljøstyrelsens bidrag til klimatilpasning.dk er godkendt af de-

partementet.  

 

Samarbejdet mellem styrelserne vil blive faciliteret i regi af det 

tværministerielle udvalg vedrørende klimatilpasning og kystbeskyt-

telse.  

Begrundelse På baggrund af det tværministerielle arbejde i foråret 2017 vedr. 

kystbeskyttelse og klimatilpasning er der identificeret en række initi-

ativer. En del af initiativerne indgår i økonomiaftalen med kommu-

nerne for 2018. De resterende indgår i forslag til finansloven for 

2018. 

 

Vejledningen skal sikre en helhedsorienteret statslig vejledning, her-

under omfatte statslig udmeldte klimascenarier på baggrund af the 

Intergovernmental Panel on Climate Change’s 5. hovedrapport, samt 

prognoseværktøjet ’klimaatlas’, der hører under Energi- Forsynings- 

og Klimaministeriets ressort. 

 

Ved at fokusere på klimatilpasning vil der ske en sikring af vores 

natur og ressourcer. Dermed bidrager målet til de to pejlemærker om 

Vækst og Velfærd i det strategiske målbillede. 

Afrapportering Målene vil blive afrapporteret kvartalsvist.  

 

Målet er 100 pct. opfyldt, hvis to leverancer er leveret. Målet vil være 

50 pct. opfyldt, hvis en leverancer er leveret. Målet er 0 pct. opfyldt, 

hvis mindre end en leverance er leveret. 
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Mål 8 Prognosepræcision Vægt: 5 % 

Mål Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8,0 pct. 

pr. kvartal på Miljøstyrelsens driftskonto i forhold til den senest 

indmeldte prognose for samme periode. 

Metode Opgørelse af periodens resultat målt i forhold til seneste kvartals-
prognose. 
 

Målet bidrager til pejlemærket Veldrevet i det strategiske målbillede 

ved at sikre en stærk økonomistyring, risikostyring og sikker drift 

med it-sikkerhed, fristoverholdelse og stabil ledelse. 

Begrundelse Styrket økonomistyring til overholdelse af budgetloven. 

Afrapportering Kvartalsvis afrapportering af nettoafvigelsen. 

 


