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nr. Institutionsspecifikke mål  
Vægt  

i % 

Kvartalsvise milepæle Hvordan opgøres 
måles graden af 

målopfyldelse ved 
årets udgang?  

(på en skala fra 0-
100 pct.) 

Måltype  
(E, A, P, 

K) 

Kobling til 
Finanslovs-

mål 
Bemærkninger 

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

2 Fødevare- og Landbrugspakke 
Naturstyrelsen har som opfølgning på 
Fødevare- og landbrugspakken følgende 
mål i 2016: 
 
Delmål A: Etablere og påbegynde 
måling fra ca. 100 nye målestationer i 
2016. Målestationerne skal bidrage med 
yderligere viden om udledningen af 
kvælstof i de danske vandoplande samt 
skabe væsentlig ny viden om belastning 
og kvælstofs vej fra jord til fjord. 
 
Delmål B: Naturstyrelsen skal levere de 
faglige kriterier for eventuel afgrænsning 
af vandløb. Derudover skal 
Naturstyrelsen udarbejde forslag til 
ændring af lov om vandplanlægning samt 
bekendtgørelse. Lovændring og 
bekendtgørelse udarbejdes for at 
muliggøre, at kommuner og vandråd kan 
levere input til Miljø- og 
Fødevareministeriet vedr. afgrænsning af 
vandløb samt udpegning af kunstige og 
stærkt modificerede vandløb. 
 
 
 

 

10 % 

Delmål A: 
Naturstyrelsen 
fastlægger principper 
for placering af de ca. 
100 nye målestationer. 
 
Delmål B: 
Naturstyrelsen har 
udarbejdet og 
oversendt 
projektbeskrivelse for 
fastlæggelse af faglige 
kriterier for vandløb 
til Aarhus Universitet.  
 
 

Delmål A: 
De ca. 100 stationer er 
placeret og etableret. 
 
 
 
 

Delmål A: 
Målinger på de enkelte 
stationer er 
påbegyndt. 
 
Delmål B: 
De faglige kriterier for 
afgrænsning af 
vandløb er udarbejdet 
af Aarhus Universitet, 
godkendt af 
Naturstyrelsen og 
oversendt til 
departementet.  
 

Delmål B: 
- Naturstyrelsen har 
udarbejdet og 
oversendt forslag til 
ændring af lov om 
vandplanlægning samt 
udkast til 
bekendtgørelse til 
departementet. 
 

Delmål A (50 %): 
Målet er opfyldt når: 
Der er min. etableret 90 
nye målestationer (25 
%) og målinger på de 
nye målestationer er 
påbegyndt (25 %). 
 
 
Delmål B (50 %): 
Målet er opfyldt når de 
faglige kriterier (25 %) 
samt forslag til ændring 
af lov og bekendtgørelse 
(25 %) er oversendt til 
departementet. 

 Aktivitet  Rent vand 
 

Delmål A: 
Resultaterne vil i 2017 
-2020 blive 
indarbejdet i 
afrapporteringen af de 
nationale 
overvågningsprogram 
vedr. vandmiljø og 
natur, som udarbejdes 
af Aarhus Universitet. 
 



 

 

 


