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Introduktion til Naturstyrelsens
arbejde
Naturstyrelsen tager hul på sit andet år som central styrelse i Miljøministeriet, og det bliver et år
med mange opgaver og spændende udfordringer. Det primære fokus for vores arbejde er
gennemførelsen af regeringens politik på natur- og miljøområdet, baseret på et grønt
regeringsgrundlag og en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Samtidigt skal vi
som styrelse imødekomme omverdens krav til en effektiv forvaltning, hvor fremtidssikringen af
vores organisation og opgaveløsning er vital. Som styrelse skaber vi rammerne for mennesker og
natur i by og på land, hvor inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber spiller en
central rolle for vores opgaveløsning. Vi koncentrerer fortsat vores arbejde inden for
kerneopgaverne rent vand, rig natur, klimatilpasning og en balanceret udvikling for land og by,
samt en bæredygtig arealdrift.
Naturstyrelsen er den rammesættende myndighed for den overordnede regulering af
naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det
åbne land. Inden for disse områder udstikker vi retningslinjer i form af bekendtgørelser og
vejledninger og træffer afgørelse i både almindelige og principielle spørgsmål. Dette arbejde
bidrager til at forbedre administrationsgrundlaget for miljømyndigheder i bl.a. kommuner og
regioner. Vi varetager endvidere driften af de statslige skov- og naturarealer og understøtter i
driften flersidige formål i forhold til økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv.
Aktiv deltagelse i EU beslutningsprocesser og andre internationale konventioner er centralt for
vores arbejde, og i 2012 bliver dette fokus styrket med Danmark som EU-formandskabsland. Det er
en vigtig og krævende opgave der skal løses, en opgave hvor alle bidrag er vigtige. Vores rolle i
relation til det danske formandskab er at det styrke det faglige arbejde der pågår, da beslutninger
potentielt eller direkte kan få bindende juridiske, politiske eller økonomiske konsekvenser for
Danmark.
En central del i udviklingen af Naturstyrelsen, som en effektiv og væsentlig forvaltningsenhed i
Miljøministeriet, ligger i den miljøpolitiske dagsorden. Vi skal arbejde for omstillingen til en grøn
økonomi, og bidrage til at både Danmark, EU og resten af verdenen bedst muligt forstår at
imødekomme udfordringerne og udnytte mulighederne, der ligger foran os. Det er vigtigt at vi alle
fokuserer væksten og teknologifornyelsen på at forbedre ressourceeffektiviteten, samt bryder den
tidligere modsætning mellem miljø og økonomi. Det betyder, at vi i vores arbejde skal have et
fremadrettet fokus på udviklingen af grundlaget for grøn omstilling, en ressourceeffektiv
økonomistyring, og tilpasning til klimaforandringerne.
For at vi kan gøre den størst mulige forskel til gavn for miljøet, er det vores centrale ambition frem
mod 2020 at fokusere ressourcer på vores væsentligste kerneopgaver. Denne resultatkontrakt
afspejler dette konkrete fokus mod de eksterne leverancer og relationer. Vores fremadrettede
myndighedsudøvelse skal sigte mod at være enkel, gennemsigtig, behovsstyret, inddragende og
sammenhængende.

Niels Christensen
Direktør, Naturstyrelsen
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Vi skaber rammerne for mennesker og natur

Naturstyrelsens mission
Vi leverer de bedste løsninger sammen

Naturstyrelsens vision

Budget 2012
Driftsbevillingen § 23.71.01
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
1. kerneopgave: Rent vand

Udgifter

Fordeling inkl.

Fordeling ekskl.

(mio. kr.)

hjælpefunktioner

hjælpefunktioner

213,0
145,0

29,5 %
20,0 %

27,9 %

212,3

29,4 %

40,8 %

62,9

8,7 %

12,1 %

100,0

13,8 %

19,2 %

723,2

100 %

100 %

Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og
sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Og
som skal være afsæt for en forstærket international vandpolitisk indsats.
Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning
med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

2. kerneopgave: Rig natur
Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,
hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og
gennemførelse af konkrete projekter.
Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor
beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer og
erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i
overensstemmelse med lovgivningen på området.
Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre
myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er
Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden,
således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i
naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.

3. kerneopgave: Klimatilpasning og en balanceret udvikling
for land og by
Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter
vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for en
balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst,
store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.

5. kerneopgave: Ministerbetjening
Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre
politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens
mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og
rettidig rådgivning og betjening.

Budget i alt
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Budget 2012
Statsvirksomheden § 23.71.02
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
4. kerneopgave: En effektiv og bæredygtig forvaltning af
statens skov- og naturarealer

Udgifter

Fordeling inkl.

Fordeling ekskl.

(mio. kr.)

hjælpefunktioner

hjælpefunktioner

59,9
584,7

9,2 %
89,5 %

98,4 %

9,6

1,5 %

1,6 %

653,3

100 %

100 %

Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige
skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og
friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og
beskyttelse af dansk skov og natur.

5. kerneopgave: Ministerbetjening
Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre
politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens
mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og
rettidig rådgivning og betjening.

Budget i alt

Effektiv administration
På baggrund af Aftalen om finansloven for 2012 er Miljøministeriet omfattet af initiativet
Effektiv Administration i staten, hvilket betyder, at Miljøministeriet er pålagt en besparelse på 29,3
mio. kr. i 2012 stigende til 58,6 mio. kr. i 2013 og derefter. Naturstyrelsens andel af besparelsen er
19,2 mio. kr. i 2012 og 39,9 mio. kr. i 2013 og derefter. Der er udarbejdet en handleplan for,
hvordan besparelserne skal realiseres. I samarbejde med Departementet følges der halvårligt op på,
at Naturstyrelsen når de fastsatte mål.
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kerneopgave 1 – Rent vand

Naturstyrelsen skaber grundlaget for rent vand, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af
vand i Danmark. For at varetage denne opgave har Naturstyrelsen en række strategisk vigtige
opgaver der vil være højt prioriteret de kommende år. Endvidere vil den internationale
vanddagsorden blive opprioriteret. Naturstyrelsen vil styrke sin indsats for at vandpolitikken kan
bidrage til en effektiv udnyttelse af vandressourcen og dermed bidrage til vækst og jobskabelse
gennem teknologiudvikling og systemeksport. Vækst i vandsektoren skal indgå som et
indsatsområde i ministerudvalget for Vækst og Erhverv og i Udenrigsministeriets 3gF platform for
systemeksport.
Naturstyrelsen overvåger løbende det danske vand- og naturmiljø. Overvågningsprogrammet der
for nuværende er programsat frem til og med 2015, har til formål at tilvejebringe viden om naturog miljøtilstanden i Danmark. Denne viden er en del af forvaltningsgrundlaget for den danske
natur- og miljøpolitik og beslutningsgrundlaget for miljøpolitiske initiativer.
Igennem en fokuseret grundvandskortlægning, vil Naturstyrelsen senest i 2015 have kortlagt
grundvandsmagasinernes udbredelse og naturlige beskyttelse. Resultaterne af kortlægningen og
den viden der opnås i relation til projektet, skal fungere som grundlag for en vurdering af allerede
iværksatte tiltag, samt implementeringen af nye tiltag. En milepæl i arbejdet med at sikre et sundt
og veludviklet vandmiljø i de danske vandløb, søer, kyststrækninger og grundvandsdepoter blev
nået, da de statslige vandplaner gældende frem til 2015 blev offentliggjort i slutningen af 2011.

Strategisk mål:
Naturstyrelsen overvåger løbende det danske vand- og naturmiljø, udfører en landsdækkende
kortlægning af grundvandsressourcen, og sikrer en velfungerende og korrekt forvaltning af
vandmiljøet i Danmark.
Det strategiske mål bidrager til koncernmål #1

Succeskriterier:
Naturstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af det nationale program for miljø- og
naturovervågning (NOVANA). Formålet er bl.a. at sikre, at en række retlige forpligtelser som følge
af EU-direktiver, national lovgivning og konventioner overholdes. Endvidere bidrager
overvågningsprogrammet til at understøtte udarbejdelse af vand- og Natura 2000planer, samt
tilvejebringe et tilstrækkeligt forvaltningsgrundlag for myndigheder, der varetager miljø- og
naturbeskyttelsen. Overvågningen vedrører både luft, vand og natur, og indeværende
programperiode dækker årene 2011-2015.
Mål 1.1

Inden for overvågningsprogrammet 2012 skal Naturstyrelsen sikre at planlagte
aktiviteter og måltal gennemføres i overensstemmelse med angivelserne i
planlægningsværktøjet PSV2012.
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Naturstyrelsen har ansvaret for et omfattende projekt vedrørende kortlægning af Danmarks
grundvand. I perioden 2009 – 2015 udfører og afrapporterer Naturstyrelsen en landsdækkende,
afgiftsfinansieret grundvandskortlægning.
Mål 1.2

I relation til den overordnede planlægning af grundvandskortlægningen frem
mod udgangen af 2015, er der inden udgangen af 2012 afsluttet 1.250 km2, fordelt
over hele landet.

I Danmark er det Naturstyrelsen der varetager arbejdet med implementeringen af EU’s
vandrammedirektiv og udarbejdelsen af dertilhørende vandplaner. Vandplanerne redegør for,
hvordan Danmark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for danske vandområder. De danske
vandplaner blev offentliggjort ultimo 2011, hvor der i 2012 skal udarbejdes kommunale
handlingsplaner for hvordan målene nås, samt nedsættes et vandløbsforum og afholdes konference,
begge med involvering af interessenter på området.
Denne generation af vandplanerne gælder frem til udgangen af 2015. I 2013 skal der foreligge
en revideret basisanalyse, der skal danne grundlag for anden generation af vandplanerne, der
skal foreligge med udgangen af 2015.
Mål 1.3

Naturstyrelsen sikrer at kommunernes forslag i 2012 til handleplaner for
gennemførelse af vandplanerne lever op til kravene i statens vandplaner.

For at beskytte nærområdet omkring kommunale vandindvindingsboringer har kommunerne
mulighed for at udlægge et specifikt beskyttelsesområde omkring boringerne – et såkaldt
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Kommunerne skal foretage en konkret vurdering af
behovet og omfanget af et sådant område, hvor Naturstyrelsen de kommende år vil styrke
samarbejdet med kommunerne om etableringsprocessen.
Mål 1.4

Inden udgangen af april 2012 har Naturstyrelsen igangsat et rejsehold med fokus
på at assistere kommuner i arbejdet med at udpege nødvendige boringsnære
beskyttelsesområder.

EU vedtog i juni 2008 havstrategidirektivet, hvorefter det blev implementeret i dansk ret ved
havstrategiloven af 26. maj 2010. Loven etablerer en ramme for beskyttelsen af de danske have med
henblik på at opretholde eller opnå god miljøtilstand i 2020.
I relation til EU’s havstrategidirektiv skal Danmark udarbejde havstrategier med målsætninger for
natur og miljø, herunder overvågnings- og indsatsprogrammer. Opgaven ligger ved Miljøministeriet
forankret i Naturstyrelsen. Strategierne udmunder i indsatsprogrammer, der skal træde i kraft i
2016,
hvor den første milepæl i udarbejdelsen af havstrategier er indrapporteringen til EU Kommissionen
i
oktober 2012.
Mål 1.5
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Naturstyrelsen vil sikre at der senest den 15. oktober 2012 sker en indberetning til
EU Kommissionen om udarbejdelsen af den danske havstrategi.
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kerneopgave 2 – Rig natur

En af de centrale kerneopgaver i Naturstyrelsens arbejde er at skabe grundlaget for en rig og
varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og
gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne,
herunder statens egne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes over for lodsejer- og
erhvervsinteresser, samt andre samfundsmæssige hensyn.
Med baggrund i regeringsgrundlaget, ”Et Danmark der står sammen”, er Naturstyrelsens arbejde
med at sikre en rig natur, stadigt mere fokuseret på en hensigtsmæssig og effektiv forvaltning af
naturressourcerne. Naturstyrelsen skal i den henseende bidrage til Natur- og
Landbrugskommissionens arbejde og den kommende ”Naturplan Danmark”, samt hjælpe til at
sikre en grøn omstilling af økonomien med fokus på ressourceeffektivitet. Det betyder, at
Naturstyrelsen skal bidrage til, at Miljøministeriet står stærkt i udviklingen af en mere robust og
grøn økonomi, og herved øget velfærd for den danske befolkning.
Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen
til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at inddrage relevante aktører og
interessenter i mange facetter af styrelsens arbejde, bl.a. i formidlingen af relevant og
handlingsorienteret viden om mulighederne i den danske natur.

Strategisk mål:
Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur med fokus på en bæredygtig
forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning med sigte
på en grøn omstilling af den danske økonomi.
Det strategiske mål bidrager til koncernmål #2

Succeskriterier:
Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan Danmark sikrer vores vigtigste natur, Natura
2000-områderne. Der er lagt naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen
opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. I Danmark
blev naturplanerne offentliggjort ultimo 2011, og i 2012 skal der udarbejdes kommunale
handlingsplaner for hvordan målene nås.
Denne generation af naturplanerne gælder frem til udgangen af 2015. Der skal fremadrettet
udarbejdes en revideret basisanalyse, der skal danne grundlag for anden generation af
naturplanerne, der skal foreligge med udgangen af 2015.
Mål 2.1

Naturstyrelsen sikrer at kommunernes forslag i 2012 til handleplaner for
gennemførelse af naturplanerne lever op til kravene i statens naturplaner.
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Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og
plantelivet. Naturstyrelsen opdaterer registreringen af de beskyttede naturområder i medfør af
lovens § 3 ifølge en aftale mellem MIM og KL i årene 2011-14.
Mål 2.2

I relation til §3 registreringen skal luftfotoanalysen være gennemført for 216.000
polygoner svarende til ca. 80 % af landets §3 områder ved udgangen af 2012.

Mål 2.3

Inden udgangen af 2012 er feltbesigtigelser under §3 registreringen gennemført
for ca. 17.800 polygoner svarende til 47 % af de 38.000 § 3-områder, der
forventes besigtiget i projektet.
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Kerneopgave 3 –
Klimatilpasning og en
balanceret udvikling for land
og by

Naturstyrelsen varetager den tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende regeringens
arbejde med klimatilpasning. Området er en kompleks udfordring, der skal løses ved en
sammenhængende langsigtet planlægning på tværs af sektorer. Derfor sætter regeringen en række
initiativer i værk, der skal understøtte det fælles ansvar for at finde og igangsætte konstruktive
løsningsmuligheder og omstille Danmark til en grønnere økonomi. Det er vurderet at der er
vækstpotentiale i løsningerne til at imødekomme klimatilpasningen, og hermed kan det pågående
arbejde være en del af svaret på, hvordan vi løser de to samtidige udfordringer, som Danmark står
over for: Klimakrisen og den økonomiske krise.
Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både
byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder. En balanceret udvikling forener de
samfundsmæssige interesser i anvendelsen af de fysiske rammer i Danmark med beskyttelsen af
landets natur, landskaber og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Et
centralt fokus for dette arbejde i 2012 er den kommende landsplansredegørelse, hvor
miljøministeren skal afgive en redegørelse for landsplanarbejdet til brug for den regionale og
kommunale planlægning. Fingerplanen der angiver retningslinjerne for hovedstadsområdets
planlægning har været i høring i 2011. Arbejdet pågår med at færdiggøre en opdateret version til
Folketinget i 2012.
Naturstyrelsens strategiske fokus inden for både klimatilpasning og understøttelsen af en
balanceret udvikling for land og by, styrkes de kommende år. Udviklingen sker i tæt dialog med
kommuner og andre interessenter, hvor Naturstyrelsen de kommende år vil tage en række
initiativer til at øge involveringen i den konstruktive og effektive opgaveløsning.

Strategisk mål:
Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, og
skaber de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er
plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder.
Det strategiske mål bidrager til koncernmål #2

Succeskriterier:
Naturstyrelsen koordinerer klimatilpasningsindsatsen og arbejder for at sikre, at klimatilpasning
bliver tænkt ind i lovgivning og planlægning, både nationalt og internationalt. Den primære indsats
skal ske i forhold til kommunerne og forsyningsselskaberne. Naturstyrelsens samarbejde med
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kommunerne og forsyningsselskaberne skal skabe gode rammebetingelser for
klimatilpasningsindsatsen, herunder udarbejdelse af kommunale handlingsplaner.
Der er oprettet en task force med base i Naturstyrelsen, hvortil der tilknyttes et rejsehold, der skal
bistå kommunerne i det fremadrettede arbejde. Igennem både EU-formandskabet i første halvår af
2012 og den aktive deltagelse i de internationale fora, vil Naturstyrelsen bistå ministeren med at
sikre en høj sammenhæng mellem EU’s klimatilpasningsstrategi i 2013 og den nationale indsats.

Mål 3.1

For at styrke kommunernes arbejde med at imødegå klimaforandringer skal
Naturstyrelsen udarbejde en række vejledninger til brug for udarbejdelse af de
kommunale klimatilpasningsplaner og den konkrete klimatilpasningsindsats.

Mål 3.2

Naturstyrelsen skal bistå ministeren i at sætte aktiv klimatilpasning i Danmark
på dagsordenen i en EU-kontekst, specifikt i forbindelse med lancering af ”EUClearinghouse for Climate Change”. samt i form af tidlig interessevaretagelse i
forhold til Kommissionens forslag til strategi for beskyttelse af Europas
vandressourcer, som forventes fremsat i efteråret 2012.

Mål 3.3

Naturstyrelsen udarbejder i samarbejde med departement og relevante
ministerier en national handlingsplan for klimatilpasningsindsatsen inden
udgang af 2012.

Mål 3.4

Der gennemføres to lovpakker, en i foråret 2012 og en efteråret 2012, med
lovændringer der styrker kommunerne og forsyningsselskabernes mulighed for
at finansiere klimatilpasningen og fremme grøn omstilling.

Det skal være attraktivt at bo og investere i Danmarks hovedstad. Hovedstadsområdet skal være
levende og dynamisk, og samtidig grønt og tilbyde borgerne gode bosætningsmuligheder i et rent
miljø med god og nær adgang til natur og friluftsliv. Endvidere er det centralt, at klimaudfordringen
mødes med fremsynede tiltag, som modvirker fx oversvømmelser og sikrer en fornuftig og grøn
udvikling af København og omegn.
Mål 3.5

Med henblik på at sikre den overordnede udvikling af hovedstadsområdet, bliver
Fingerplanen revideret inden udgangen af 2012.

Regeringens langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur og handlinger i forhold hertil
præsenteres i landsplanredegørelse, der skal bidrage til at fremme disse overvejelser. Igennem
denne redegørelse sætter miljøministeren rammerne for den regionale udviklingsplanlægning og
kommuneplanlægningen.
Mål 3.6
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Naturstyrelsen skal bistå miljøministeren i udarbejdelse af den kommende
landsplansredegørelse for at sikre regeringens langsigtede geografiske
prioriteringer og sætte rammerne for de kommunale planlægningstiltag.
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Kerneopgave 4 – En
bæredygtig og effektiv
forvaltning af statens skov- og
naturarealer

Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de ca. 200.000 hektar statslige skov- og
naturarealer, hvor der både skabes gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt
sikres en bæredygtig udvikling af naturområderne. Hensynet til den effektive drift af skovarealerne
sker gennem strategisk driftsplanlægning og en konkurrencedygtig omkostningsprofil.
Som forlængelse af frivillighedsåret 2011 har Naturstyrelsen igangsat et arbejde i samarbejde med
en række grønne organisationer for at understøtte frivilligt arbejde i naturen. Arbejdet pågår i 2012,
hvor der skal videreudvikles muligheder for, at befolkningen kan gøre en frivillig indsats på
området.
Naturstyrelsen vil de kommende år styrke arbejdet med vådområder og skovrejsning. På
Finansloven for 2012 er der afsat 159 millioner over to år til nye statslige vådområder og 72
millioner kroner til ny statslig bynær skov. Midlerne skal bruges til at etablere nye store statslige
vådområder i Danmark. Vådområder er søer og store moser, og de skal være med til at sikre, at
Danmark får et bedre miljø og kan overholde EU's vandrammedirektiv. Samtidig kan de være med
til at bidrage til klimatilpasningen ved at opsamle regn under skybrud. Skovrejsningsprojektet
bidrager til at der rejses yderligere 250 hektar statslig skov tæt på større danske byer, hvilket bl.a.
skal sikre rent drikkevand. Det kommer ud over de 800 hektar ny statslig skov, der allerede er
undervejs frem mod 2015.
Strategisk mål:
Naturstyrelsen varetager en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skaber
gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance
mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

Succeskriterier:
Naturstyrelsen har mange års erfaring med etablering af nye bynære statsskove, hvilket sker med
tilslutning fra borgere og kommuner. Samtidigt er der de seneste 10 år kommet stor fokus på
skovenes evne til at beskytte grundvandet, ligesom der er kommet fokus på de nyplantede skoves
evne til at binde CO2. Bynær skovrejsning er et markant og godt miljøtiltag, der opfylder mange
funktioner samtidigt.
Mål 4.1

I løbet af 2012 har Naturstyrelsen i alt erhvervet 250 ha jord til statslig
skovrejsning.
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Processen omkring udarbejdelse af kommunale Natura 2000 handleplaner spiller en central rolle i
2012 og 2013, hvor Naturstyrelsen arbejder på at bruge EU’s LIFE-program til realisering af visse
kommunale og statslige handleplaner. LIFE skal være et prioriteret virkemiddel i implementeringen
af Natura2000-planerne, dels som finansieringskilde til gennemførelse af bestemte projekter, dels
til gennemførelse af andre Natura 2000-projekter på statslige arealer og på private arealer i
samarbejde med kommuner.
Mål 4.2

Naturstyrelsen har i 2012 indgivet en eller flere ansøgninger til LIFE, på et samlet
støttebeløb omkring 20 mio. kr., til realisering af Natura2000-planerne.

For Naturstyrelsens arbejde med en effektiv arealforvaltning af de statslige skov- og naturområder,
udarbejdes der løbende driftsplaner der fastlægger, hvordan styrelsens overordnede strategier for
arealdrift omsættes i praksis. En driftsplan baserer sig på afvejning af forskellige interesser med
tilknytning til det pågældende område, samt en række økonomiske nøgletal. Driftsplanerne er
således et centralt og fremadrettet styringsværktøj vedr. den flersidige og bæredygtige drift af
Naturstyrelsens arealer.
Mål 4.3

I 2012 færdiggøres driftsplanen på NST Blåvandshuk og der opstartes nye
driftsplaner på i alt 8 arealenheder.

Mål 4.4

Naturstyrelsen opnår en konkurrencedygtig afsætning af træprodukter, målt ved
en benchmarking af de opnåede salgspriser.

Direktørerne for Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og
Naturstyrelsen har iværksat, at der afholdes fire ”Højt-til-loftet møder”. En møderække hvor
parterne - helt uformelt – drøfter, hvordan de bedst kan understøtte involveringen af frivillige i
arbejdet med naturen i Danmark, og på den baggrund udvikler nye ideer og initiativer.
Det er Naturstyrelsens hensigt, at der via frivilligt arbejde i naturen sker en styrkelse af
befolkningens involvering, tilknytning og ejerskab til naturen, samtidig med at naturen får gavn af
det frivillige arbejde.
Mål 4.5

Naturstyrelsen vil i 2012 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet komme med tre konkrete forslag til,
hvordan flere frivillige kan arbejde i naturen.

Den statslige vådområdeindsats over de kommende år koordineres af Naturstyrelsen og skal
bidrage til yderligere forbedring af natur- og miljøtilstanden, specielt i udvalgte marine områder og
søer. Et af de første konkrete tiltag i vådområdeindsatsen er minimeringen af fosfor i bestemte
danske søer. Naturstyrelsen har ved en bekendtgørelse fra januar 2012 sat rammerne for
kommunernes udvælgelse af de projekter, der fjerner mest mulig fosfor under bedst mulige vilkår.
Der skal fjernes omkring 30 tons fosfor pr. år fra 57 søer, hvilket vil ske igennem oversvømmelse af
vandløbsnære arealer ved fx ændring af vandløbsprofiler.
Mål 4.6

Inden udgangen af maj 2012 har Naturstyrelsen videresendt ansøgninger om
forundersøgelser af specifikke søer til Fødevareministeriet.

Mål 4.7

Inden udgangen af 2012 har Naturstyrelsen indgivet en statusrapport til den
nationale styregruppe, vedrørende indsatsen i henhold til de 25 % af projekterne
omkring minimering af fosfor der igangsættes i 2012.
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Kerneopgave 5 –
Ministerbetjening

Det er målsætningen for Naturstyrelsen at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj
kvalitet. Styrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger
indenfor miljøområdet. Samtidig prioriterer Naturstyrelsen, at styrelsen er klædt på til at yde en
sikker ministerbetjening. Konkret sker dette ved kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere.
Samtidig er det Naturstyrelsens målsætning, at borgere, virksomheder og øvrige myndigheder
modtager en hurtig og kompetent betjening. Vi ønsker at være i dialog med omverdenen gennem
blandt andet hjemmeside, publikationer og et aktivt pressearbejde samt ved øget inddragelse af
samarbejdspartnere. Myndigheder, borgere og virksomheder skal modtage hurtig og kompetent
vejledning i styrelsens regelsæt, og styrelsen skal sikre relevant forvaltningsgrundlag for kommuner
og myndigheder for at sikre en effektiv og hurtig sagsbehandling.

Strategisk mål:
Vi vil levere rettidig og effektiv betjening af minister, regering, Folketinget, borgere,
virksomheder og øvrige myndigheder.

Succeskriterier:
Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og
rettidig rådgivning og betjening af høj kvalitet.
Mål 5.1

Kvaliteten af styrelsens ministersager vurderes fire gange årligt. Vurderingen
sker i samarbejde mellem styrelse og departement. Den sker på grundlag af et
antal forelæggelser og er kvalitativ.

Mål 5.2 Rettidighed i styrelsens forelæggelse af ministersager vurderes på grundlag af
departementets opmærkning af styrelsernes svar på bestillinger.
Mål 5.3

Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram.

Mål 5.4

Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige
henvendelser med tidsfrist på fire uger opgøres af styrelsen og overholdes i
mindst 80 % af sagerne.

Naturstyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder
og øvrige myndigheder.
Mål 5.5

I ”Bedst på nettets” måling af kvaliteten af Naturstyrelsens hjemmeside opnås
som minimum 4 kroner.
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Formalia og påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for
året 2012. Resultatkontrakten er en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet.
Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå
kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt
vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og
som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes
normalt en gang årligt. Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen
komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes.
Resultatkontrakten er ikke retligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar.
Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og
hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på
sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.
Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement
og styrelse.
Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for
kontraktstyring.
Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til
departementet og koncernledelsen i august eller når departementet i øvrigt anmoder herom.
Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i
resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med
Økonomistyrelsen og departementets vejledninger.
Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København, d. ___/___ 2012

København, d. ___/___ 2012

____________________________
Departementschef Marianne Thyrring

____________________________
Direktør Niels Christensen
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Bilag 1
Succeskriterier – vægtning og kriterier

Bilag: Succeskriterier: vægtning og kriterier

Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT
100 %

DELVIST OPFYLDT
50 %

0%

IKKE OPFYLDT
- 50 %

KOMMENTAR

Kerneopgave 1: RENT VAND. Total vægt: 25 %
Naturstyrelsen overvåger løbende det danske vand- og naturmiljø, udfører en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikrer en velfungerende
og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
1.1

Inden for overvågningsprogrammet
2012 skal Naturstyrelsen sikre at
planlagte aktiviteter og måltal
gennemføres i overensstemmelse
med angivelserne i
planlægningsværktøjet PSV2012.

4%

> 90 %

90 % <> 85 %

85 % <> 80
%

< 80 %

1.2

4%

≥ 1.250 km2

1.250 km2 <>
1.200 km2

1.200 km2
<> 1.150
km2

≤ 1.150 km2

1.3

I relation til den overordnede
planlægning af
grundvandskortlægningen frem
mod udgangen af 2015, er der
inden udgangen af 2012 afsluttet
2
1.250 km , fordelt over hele landet.
Naturstyrelsen sikrer at

5%

-

-

-

-
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Hav og fjord, Søer, Vandløb,
Grundvand, Punktkilder,
LOOP samt Naturtyper og
arter. Opfølgningen sker
med henblik på de
korrigerede gældende
måltal, og bygger på en
samlet kvalitativ vurdering.
Der er tale om afsluttede
km2. Der følges internt også
op på antal opstartet km2,
samt antal projekt-km2.

De præcise

Nr

MÅL

VÆGT

kommunernes forslag i 2012 til
handleplaner for gennemførsel af
vandplanerne lever op til kravene i
statens vandplaner.
1.4
Inden udgangen af april 2012 har
5%
Naturstyrelsen igangsat et
rejsehold med fokus på at
assistere kommuner i arbejdet med
at udpege nødvendige
boringsnære beskyttelsesområder.
1.5
Naturstyrelsen vil sikre at der
7%
senest den 15. oktober 2012 sker
en indberetning til EU
Kommissionen om udarbejdelsen
af den danske havstrategi.
Kerneopgave 2: RIG NATUR. Total vægt: 15 %

OPFYLDT
100 %

DELVIST OPFYLDT
50 %

IKKE OPFYLDT

0%

- 50 %

KOMMENTAR
opfyldelseskriterier kan først
beskrives når de endelige
aftaler med KL er på plads.

Ja

-

-

Nej

Ja

-

-

Nej

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem
ressourceforbrug og miljøbelastning med sigte på en grøn omstilling af den danske økonomi.
2.1

2.2

Naturstyrelsen sikrer at
kommunernes forslag i 2012 til
handleplaner for gennemførelse af
naturplanerne lever op til kravene i
statens naturplaner.
I relation til §3 registreringen skal
luftfotoanalysen være gennemført
for 216.000 polygoner svarende til
ca. 80 % af landets §3 områder

5%

-

-

-

-

De præcise
opfyldelseskriterier kan først
beskrives når de endelige
aftaler med KL er på plads.

5%

> 80 %

80 % <> 75 %

75 % <> 70
%

< 70 %

Målet og
opfyldelseskriterierne er sat i
relation til den reviderede
projektbeskrivelse.
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Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT
100 %

DELVIST OPFYLDT
50 %

IKKE OPFYLDT

0%

- 50 %

KOMMENTAR

ved udgangen af 2012.

2.3

Inden udgangen af 2012 er
5%
> 80 %
80 % <> 75 %
75 % <> 70
feltbesigtigelser under §3
%
registreringen gennemført for ca.
17.800 polygoner svarende til 47 %
af de 38.000 § 3-områder, der
forventes besigtiget i projektet.
Kerneopgave 3: KLIMATILPASNING OG EN AFBALANCERET UDVIKLING FOR LAND OG BY. Total vægt: 20 %

< 70 %

Målet og
opfyldelseskriterierne er sat i
relation til den reviderede
projektbeskrivelse.

Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, og skaber de planlægningsmæssige rammer for en balanceret
udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder.
3.1

3.2
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For at styrke kommunernes
arbejde med at imødegå
klimaforandringer skal
Naturstyrelsen udarbejde en række
vejledninger til brug for
udarbejdelse af de kommunale
klimatilpasningsplaner og den
konkrete klimatilpasningsindsats.
Naturstyrelsen skal bistå
ministeren i at sætte aktiv
klimatilpasning i Danmark på
dagsordenen i en EU-kontekst,
specifikt i forbindelse med
lancering af ”EU-Clearinghouse for
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4%

4%

Første version er klar
inden udgangen af juli
2012.
En revidering med
henblik på anden
version skal finde sted
inden udgangen af
2012.
Ja

Første
version er klar
inden
udgangen af
juli, men
anden version
bliver
forsinket.
-

Første
version
bliver
forsinket.

Vejledningerne bliver
ikke gennemført.

-

Nej

Arbejdet med vejledningerne
begynder primo 2012, mens
revideringen af materialet er
afhængigt af den tilhørende
lovgivningsproces i efteråret
2012.

Kvalitativ vurdering af
involverede parter.

Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT

DELVIST OPFYLDT

IKKE OPFYLDT

100 %

50 %

0%

- 50 %

-

-

Nej

Kun den ene
lovpakke er
gennemført.

Ingen af lovpakkerne er
gennemført.

Climate Change”. samt i form af
tidlig interessevaretagelse i forhold
til Kommissionens forslag til
strategi for beskyttelse af Europas
vandressourcer, som forventes
fremsat i efteråret 2012.
3.3

3.4

3.5

3.6

Naturstyrelsen udarbejder i
samarbejde med departement og
relevante ministerier en national
handlingsplan for
klimatilpasningsindsatsen inden
udgang af 2012.
Der gennemføres to lovpakker, en i
foråret 2012 og en efteråret 2012,
med lovændringer der styrker
kommunerne og
forsyningsselskabernes mulighed
for at finansierer klimatilpasningen,
og fremme grøn omstilling.

4%

Ja

4%

Begge lovpakker er
gennemført, en i foråret
og en i efteråret.

Med henblik på at sikre den
overordnede udvikling af
hovedstadsområdet, bliver
Fingerplanen revideret inden
udgangen af 2012.
Naturstyrelsen skal bistå
miljøministeren i udarbejdelse af
den kommende
landsplansredegørelse for at sikre

2%

Ja

-

-

Nej

2%

Landsplanredegørelsen
er offentliggjort inden
udgangen af 2012

-

-

Landsplansredegørelsen
er ikke offentliggjort
inden udgangen af 2012

Begge
lovpakker er
gennemført,
men med
forsinkelse.
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KOMMENTAR

Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT
100 %

DELVIST OPFYLDT
50 %

0%

IKKE OPFYLDT
- 50 %

KOMMENTAR

regeringens langsigtede
geografiske prioriteringer og sætte
rammerne for de kommunale
planlægningstiltag.
Kerneopgave 4: EN BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV FORVALTNING AF STATENS SKOV- OG NATURAREALER. Total vægt: 20 %
Naturstyrelsen varetager en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer
en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.
4.1

I løbet af 2012 har Naturstyrelsen i
alt erhvervet 250 ha jord til statslig
skovrejsning.

4%

250 ha

250 ha <>
240 hc

240 ha <>
230 ha

< 230 ha

Der holdes en smule igen i
første halvår, grundet
udsving i markedet for
langbrugsgrunde.
Der fokuseres på et samlet
støttebeløb på ca. 20 mio.
kr., og ikke på antal
ansøgninger.

4.2

Naturstyrelsen har indgivet en eller
flere ansøgninger til LIFE, på et
samlet støttebeløb omkring 20 mio.
kr., til realisering af Natura2000planerne.

2%

Ja

-

-

Nej

4.3

I 2012 færdiggøres driftsplanen på
NST Blåvandshuk og der opstartes
nye driftsplaner på i alt 8
arealenheder.

4%

Driftsplan klar til
Blåvandshuk + Opstart
af 8 nye driftsplaner

Projektet med opdatering af
NST’s driftsplaner for
arealenhederne er opstartet
ultimo 2011/primo 2012, og
vil pågå de kommende år.

Naturstyrelsen opnår en
konkurrencedygtig afsætning af
træprodukter, målt ved en
benchmarking af de opnåede
salgspriser.

2%

Ja

Driftsplan
klar til
Blåvandshuk
+ opstart af
4 nye
driftsplaner
-

Alt mindre

4.4

Driftsplan klar
til
Blåvandshuk
+ opstart af 6
nye
driftsplaner
-

Nej

Intern benchmarking baseret
på en række effektmål i
forhold til privat skovbrug.

4.5

Naturstyrelsen vil i 2012 i

2%

Ja

-

-

Nej
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Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT

DELVIST OPFYLDT

IKKE OPFYLDT

KOMMENTAR

100 %

50 %

0%

- 50 %

Ja

-

-

Nej

Der er deadline for
ansøgninger fremsendt til
NST d. 1. maj.

Ja

-

-

Nej

I henhold til projektplanen
skal 25% af projekterne
igangsættes i 2012.

samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening og
Friluftsrådet komme med tre
konkrete forslag til, hvordan flere
frivillige kan arbejde i naturen.
4.6

Inden udgangen af maj 2012 har
Naturstyrelsen videresendt
ansøgninger om forundersøgelser
af specifikke søer til
Fødevareministeriet.

3%

4,7

Inden udgangen af 2012 har
3%
Naturstyrelsen indgivet en
statusrapport til den nationale
styregruppe, vedrørende indsatsen
i henhold til de 25 % af projekterne
omkring minimering af fosfor der
igangsættes i 2012.
Kerneopgave 5: MINISTERBETJENING. Total vægt: 20 %

Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde
miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
5.1

Kvaliteten af styrelsens
ministersager vurderes fire gange
årligt. Vurderingen sker i
samarbejde mellem styrelse og
departement. Den sker på
grundlag af et antal forelæggelser
og er kvalitativ.

5%

Ja

-

-
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Nej
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Afklares med
departementet.

Nr

MÅL

VÆGT

OPFYLDT

DELVIST OPFYLDT

IKKE OPFYLDT

100 %

50 %

0%

- 50 %

5.2

Rettidighed i styrelsens
forelæggelse af ministersager
vurderes på grundlag af
departementets opmærkning af
styrelsernes svar på bestillinger.

5%

>= 80 %

>= 75 %

-

<= 70 %

5.3

Lovforslag fremsættes i
overensstemmelse med
lovprogram.

4%

Ja

-

-

Nej

5.4

Tidsfrister for
myndighedsafgørelser, besvarelse
af forespørgsler og øvrige
henvendelser med tidsfrist på fire
uger opgøres af styrelsen og
overholdes i mindst 80 % af
sagerne.
I ”Bedst på nettets” måling af
kvaliteten af Naturstyrelsens
hjemmeside opnås som minimum
4 kroner.

3%

>= 80 %

>= 75 %

-

<= 70 %

3%

4 netkroner

3 netkroner

2 netkroner

1 netkroner

5.5
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KOMMENTAR
Afklares med
departementet.

Vandløbsregulativer,
Strandbeskyttelse,
Klitfredning, Klaptilladelse,
VVM-screeninger, VVMtilladelser,
Kommuneplantillæg og
Beskyttelseslinjer.
”Bedst på Nettet” er
Digitaliseringsstyrelsens
årlige måling af kvaliteten af
den offentlige, digitale
betjening af borgere og
virksomheder.
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www. nst.dk

