Allonge til
Naturstyrelsens
mål- og resultatplan
for 2020

Baggrund
Sivrelsen har leveret bud på ændringer af mål, der forventes påvirket af Covid-19. Naturstyrelsen har oplyst
følgende delmål, der må ændres grundt Covid-19:

(antQl delmål)
Naturstyrelsen

Bevares

Udgår

i8

Ændres

i

Delmål, der ændres eller udgår
Delmål 4.1
Delmål 5.2
2

Udgår:
Delmål 3.3
Delmål 3.3
Den ændrerede målformulering vedrører
Opstart af nye fon’altningsplaner for urort skov.
Ny målformulering
Opfyldelse af delmål 3.3 udskydes til 2021. Derfor udgår delmål 3.3 fra MRP 2020 og samtidig ændres
afrapportering for måloph’ldelse således, at det tager hensyn til 2 delmål frem for for
.

Mål 3
Mål

Skov til biodiversiteisformål
Vægt: 15 pet.
Naturstyrelsen skal bidrage til at gennemføre regeringens målsætning om mere urørt
skov og flere sammenhængende naturarealer inden for de givne økonomiske og
juridiske rammer. Målet er flerårigt, og i 2020 er fokus på realisering af aftale om
finanslov 2020, der indeholder 20,0 mio. kr. årligt til varig finansiering af
indtægtstab og merudgifter ifm. udlægning af urørt skov. Midlerne kan også anvendes
til tiltag til gavn for biodiversiteten i urørt skov fra tidligere udpegninger, herunder
ændring af indfasningsperioderne på 10 og 50 år.
Delmål 3.1 Afklaring af rammer og kriterier for udlægning afyderligere uroit skov,
herunder afidaring af sammenhæng til tidligere udpegninger af urørt skov.
Delmål

Metode

3.2

Udpegning af yderligere urørt skov, der efterfølgende sendes i horing.

Delmål 3.1: Udpegningen af skove/skovområder til hiodiversitetsformål skal ske på et
faglig solidt grundlag, så der opnås en målrettet og omkostningseffektiv udpegning.
Derfor fastlægges en række kriterier for udpegningen af yderligere urørt skov.
Kriterierne sikrer endvidere en transparent udpegning, samt at der tages de
nødvendige hensyn til fortidsminder, friluftsliv mfl. Kritederne tager udgangspunkt i
de kriterier, der lå til grund for udpegningerne i forbindelse med Naturpakken, men
justeres i forhold til de politiske ønsker til en ny udpegning, herunder indgår evt.
ændringer i indfasningshugsten på de tidligere udpegede arealer
NST sammenfatter kriterierne i et notat, der leveres som beslutningsoplæg til
departementet.
Delmål 3.2: I udpegningsfasen inddrages den allerede eksisterende rådgivning fra
relevante forskningsinstitutioner i form af konkrete analyser vedrørende
biodiversitet, strukturer og økonomi, herunder resultater og data fra en Erhven’sPhD.

om biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer. Forskningsinstitutionerne inddrages,
inden et forslag til yderligere udpegninger evt, sendes til godkendelse i aftalekredsen.
Udpegningen afrapporteres i en rapport og angives på digitale kort.
Udlægning af urørt skov fremgår aftale om finansloven for 2020 mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Aiternativet. Her er der
afsat 20,0 mio. 1cr. årligt til finansiering af indtægtstab og merudgifter ifm. udlægning
af urørt skov.
Målet afrapporteres kvartalsvis og er:

Begrundelse

Afrapportering
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delmål er opfyldt

% opfrldt hvis i delmål
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opfyldt

Begrundelse
Ved udarbejdelse af MRP20 var det forventningen, at den politiske beslutning ville foreligge i i. kvartal 2020.
Aftale om udlægning af urørt skov, jf. finanslov 2020, blev først indgået i juni 2020. Her blev de overordnede
rammer for udlægningen besluttet. Det er NSTs vurdering at COVID 19 har besværliggjort den politiske
proces og dermed forsinket beslutningerne.
Da de politiske forhandlinger om udmontningen af FL 2020 finansieringen på 20 mio. 1cr. til urørt skov blev
senere færdiggjort end tidligere antaget, kan delmål 3.3 kan ikke opft’ldes i år inden for de politisk vedtagne
rammer.

Delmål

4.1

Den ændrerede målformulering vedrører
NST tilbyder min. o arrangementer på de statslige arealer.
Ny målformulering
Både fysiske og virtuelle arrangementer tælles med i de min.
Mål 4
Mål

50 arrangementer.

Statslige arealer som ramme for friluftslivet
Vægt: 15 pct.
Målet er flerårigt, og sigter mod at bidrage til, at danskerne får oget livskvalitet og
bedre forståelse for naturen. Inden udgangen af 2021 sigtes mod at antallet af besøg
på ministeriets arealer er øget med io pct. Det søges gjort ved:
• At øge befolkningens kendskab til natur- og friluftstilbuddene (formidling)
• At give nye muligheder for brug af naturen også for nye målgrupper.
—

!

For 2020 er fokus på fortsat udvikling af naturoplevelses- og aktivitetstilbud til
borgerne gennem partnerskaber med landets kommuner samt konkret
formid]ingspartnerskab ‘Vores Natur’ med DR, Naturhistoriske Museer samt
Friluftsrfldet ifm. DR’s W-satsning 2020 om den danske natur.
Delmål

2020:

4.1: I partnerskab med relevante organisationer og frivillige foreninger tilbyder NST
mindst 50 fysiske eller virtuelle arrangementer og aktiviteter overalt på de statslige
arealer i løbet af ‘Vores Natur” året.

Som opfølgning på NSTs konference i 2019 Mulighedernes rum fdluftsliv i
vores fælles natur” indgår hver af NSTs lokale enheder i gennemsnit i nyt partnerskab
med kommunerne om udvikling af naturoplevelses- og aktivitetstilbud på de statslige
arealer.
4.2:

—

4.3. Formidlingsplatformen Udinaturen med præsentation afNSTs naturoplevelses
og friluftstilbud udvikles og moderniseres med ny brugerflade m.h.p. at inspirere flere
borgere til at komme ud i naturen.
Det er ikke muligt at skabe et totalt billede af samtlige besøg i naturen, herunder af
borgernes adfærd i og brug af naturen. Som indikator for udviklingen i besøgstal og
den langsigtede effekt af iværksatte tiltag til at få flere ud i naturen tages derfor
udgangspunkt i:
a. Antal udstedte tilladelser på landsplan for de aktiviteter, som kræver
sådanne.
b. Antal bookninger af store lejrpladser.
c. Målinger fra de mere end 50 tællere, som stratificeret (efter forventet
besøgsintensitet) er placeret på de statslige naturarealer.
d. Antal besøg på hjemmesiderne nst.dk og Udinaturen.dk.

Metode

Der udarbejdes på basis af eksisterende data en samlet oversigt over udviklingen i
besogstal. Oversigten baserer sig på statusopgorelser udarbejdet ved udgangen af
hvert af årene i perioden 2016-2021.
De konkrete aktivitetsmål for 2020 er opfyldt når:
NST inden udgangen af oktober 2020 har affioldt mindst 50 fysiske eller virtuelle
arrangementer og aktivitetstilbud fordelt over hele landet. Målopfyldelsen
dokumenteres ved et statusnotat.
4.2. Der er indgået mindst i6 lokale aftaler om paitnerskaber på tværs afstyrelsens
enheder inden udgangen af 2020. Målopfrldelsen dokumenteres ved et statusnotat.
43 Formidlingsplatformen Udinaturen.dk er lanceret i ny moderniseret version i.
marts 2020.
Statens arealer er vigtige for danskernes og turisternes naturoplevelser og friluftsliv.
Det er en kerneopgave for Natursp’relsen at sikre at endnu flere kommer ud i
naturen. Et øget brug af de statslige skov- og naturarealer kan medvirke til at højne
forståelsen og interessen for naturen. Når Naturstyrelsen stiller faciliteter til rådighed
for friluftslivet, vil det også bidrage til regeringens øvrige indsatser for at fremme
danskernes livskvalitet samt bidrage til lokal vækst og turisme.
Delmålene afrapporteres kvartalsvist.
4.1.

:

Begrundelse

Mrapportering

Målet er ioo pct. opfyldt, hvis alle delmål er opfyldt.
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis to af delmålene er opfyldt.
Begrundelse
Det foreslås, at NSrs mange virtuelle arrangementer medregnes i antallet af aMklede arrangementer. da det
pga. COWD-19 restriktioner på fysisk forsamling har nod-endigort at lave virtuelle arrangementer og
formidling i stedet.

Delmål

5.2

Den ændrerede målformulering vedrører
Digitalisering at’ drifts- og forvaltnings-planer med fokus på digital formidling
Ny målformulering
Delmålet ønskes ændret således at der i 2020 alene udvikles det nye format for planerne. Overfl3tningen af 2
planer samt kortmateriale gennemføres først i 2021.

Mål 5
Mål

Digitalisering afNaturstyrelsen
I Vægt: 10 pct.
Naturstyrelsen vil løbende udnytte nye digitale løsninger. Det sker bl.a. gennem
implementering af systermer til uptimering af driften, både i forhold til økonomi,
sagsbehandling, arealforvaltning og HR samt i styrelsens møde med borgere og
interessenter generelt.
I 2020 er der fokus på, at digitalisedng integreres i Naturstyrelsen som et vigtigt
redskab til at styrke den flersidige arealforvaltning samt styrke formidlingen heraf.
Digitaliseringen skal således bidrage til at gøre arealfon’altningen mere databåret og
formidle de valg, der træffes i arealfon’altningen.
Delmål

2020:

5.1: SABA, der er Naturstyrelsens nye digitale system til understottelse og

dokumentation af den bæredygtige forvaltning. Målet i 2020 er, at SABA er i fuld
drift, og der er udviklet og implementeret fuld governance for SABA. Desuden er der i
løbet af første halvår udarbejdet en udviklingsplan og strategi for SABA med
pdoriterede tiltag.
Digitalisering af drifts- og fon’altningsplaner med fokus på digital formidling.
Drifts- og fon’altningsplanerne er centrale for en målrettet og effektiv forvaltning.
Desuden formidler og dokumenterer planerne Naturstyrelsens forvaltning over for
omverden. Der udvikles en webside med Naturstyrelsen drifts- og forvaltningsplaner,
og indholdet formidles i interaktive kort mhp. at synliggore haggrunde for de valg, der
træffes i forvaltningen af det enkelte areal.
5.2:

Metode

5.i: Der er udarbejdet governance for inddatering at arealdata og arealindberetninger

fra enhederne er ajourfort i SABA i 2020. Planlægningsmodulet, første version af
planberegningsmotoren og arbejdsplanlægningsmodulet er normsat og taget i brug i
hele organisationen. Der udarbejdes en strategi og udvildingsplan for SABA, der
samtidig dokumenterer opfyldelsen af delmålet ved forelæggelse for Naturstyrelsens
direktion i tredje kvartal.
5.2: I 2020 udvikles der en første version at’ det nye format for planerne, og i 2021
flyttes planerne for 2 af NSTs enheder over i det nye format herunder et interaktivt
kort, mens alene kortmateriale for de øvrige enheder flttes 2021 over i det
interaktive kort. I forbindelse med at de 2 planer flyttes over i det digitale format, vil
der ske en videreudvikling af formatet. Over en 6-årig periode vil alle
fmvaltningsplaner blive flyttet helt over i det nye format.

Begrundelse

Fokus i 2020 er, at digitalisering skal gøre Naturstyrelsens arealfon’altning mere
databåret og dermed styrke beslutningsgrundlaget for de valg, der tages på det
konkrete areal i den flersidige arealfonraltning. Digitaliseringen skal ligeledes bidrage
til at forbedre formidlingen af den flersidige arealforvaltning. Her er SABA og drifts

og foiwaltningspianerne vigtige værktøjer for understøttelsen og formidlingen af den
arealforvaltningen.
Drifts- og fon’altningsplaner formidler de hensyn, der knvner sig til forvaltningen af
de enkelte arealer feks. i forhold til beskyttelse af natur, landskab og kulturhistorie,
fdluftsliv, skovdrift. undervisning, forskning m.v. Der har i de senere är været en
stigende efterspørgsel efter dokumentation og synliggorelse af de beslutninger, der
knter sig til arealfon-altningen. Drifts- og fon’altningsplaner beskriver beslutninger
og beslutningsgrundlaget. I dag er planerne tilgængelige på nettet i form af større
rapporter. Der er derfor behov for en lettere tilgængelig formidling af drifts- og
fon’altningsplanerne.

Mrapportering

SABA er Naturstvrelsens nye system til understøttelse af en bæredygtig
arealforvaltning. SABAs grundlæggende funktioner forventes færdige i 2019, men der
vil over de kommende år være behov for at videreudvikle SABA, med henblik på at
styrke arealfon’altningen yderligere. I 2020 vil der dog også være behov for at sikre
driften og ledelsen af SABA.
Målet afrapporteres kvartalsvis og er:
100

% opfyldt hvis to delmål er opfyldt

5° % opfyldt hvis et delmål er opfyldt
Begrundelse
Projektet er forsinket markant at at det pga. restriktioner for fysisk forsamling, herunder hjemsendelse pga.
COVID-19 ikke har været muligt at mødes fysisk i arbejdsgrupper og styregruppe, ligesom det ikke har været
muligt at mødes med digitaliseringsrådgivere i påkrævet omfang.

Påtegning

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den
København, d. 8 /10 2020
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