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Introduktion til Naturstyrelsens
arbejde
Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, og vi er som myndighed ansvarlig for den overordnede regulering af naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det åbne land. 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.
Inden for vores ansvarsområder udstikker vi retningslinjer i form af bekendtgørelser, vejledninger
og afgørelser i almindelige og principielle spørgsmål. Vores arbejde bidrager derved til at forbedre
administrationsgrundlaget for miljømyndigheder i bl.a. kommuner og regioner, og vores retningslinjer sætter rammerne for Danmarks natur, hvor plante- og dyreliv kan bestå og menneskelig aktivitet foregå. Med fokus på klima, miljø og beskyttelse af naturen skaber vi plads til såvel jægeren
og mountainbikerytteren som ornitologen og børnefamilien på udflugt. Vi sikrer, at naturpleje og
kulturpleje ikke udelukker hinanden, men understøtter hinanden og bidrager til at bevare såvel
naturområder som kulturminder for eftertiden.
Frem mod 2020 vil vi fokusere ressourcerne på vores kerneopgaver og sikring af værdiskabelse. Det
er af afgørende betydning, at vi forbliver en dagsordenssættende offentlig myndighed. Naturstyrelsen vil også i morgendagens Danmark bidrage til at skabe rammerne for mennesker og natur i by og
på land med inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber i højsædet. Foruden et
veloverstået EU-formandskab markerede det forgangne år derfor også gennemførelsen af en ny
struktur, som vil sikre en optimal opgavevaretagelse i Naturstyrelsen på tværs af landet og besvare
vores og omverdenens krav til en effektiv forvaltning.
Den nye struktur vil i 2013 udfolde sig i et samspil med fokus på kerneopgaverne udmøntet i 8 faglige delstrategier, hvis mål er udgangspunktet for såvel nydesignede arbejdsprogrammer med enhedernes fokusområder 2013 som målene i resultatkontrakten 2013. Dette styrkede strategiske
fokus er et led i udmøntningen af Miljøministeriets 2020-vision, hvor vi i vores myndighedsudøvelse vil forfølge et langsigtet perspektiv for politikudviklingen, der tilgodeser visionen for grøn
omstilling.
I 2013 vil dette prioriterede fokus i Naturstyrelsen konkret give sig udslag i bl.a. udarbejdelsen af
Naturplan Danmark og en ny friluftspolitik. Disse tiltag vil garantere Naturstyrelsens fortsatte udmøntning af regeringens grønne grundlag og en styrket inddragelse af interessenter og civilsamfundet i løsningen af fremtidens udfordringer for naturen.

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 2013
Driftsbevillingen § 23.71.01
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
1. kerneopgave: Rent vand

Udgifter

Fordeling inkl.

Fordeling ekskl.

(mio. kr.)

hjælpefunktioner

hjælpefunktioner

190,7
27,0

44,4 %
6,3 %

11,3 %

58,3

13,6 %

24,4 %

48,4

11,3 %

20,3 %

102,9

23,9 %

43,1 %

429,7

100,0 %

100,0 %

Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og
sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
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 over for 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 2013
Statsvirksomheden § 23.71.02
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
1. kerneopgave: Rent vand

Udgifter

Fordeling inkl.

Fordeling ekskl.

(mio. kr.)

hjælpefunktioner

hjælpefunktioner

85,2
150,5

9,4 %
16,6 %

18,3 %

100,8

11,1 %

12,3 %

559,8

61,8 %

68,2 %

9,5

1,0 %

1,2 %

905,8

100,0 %

100,0 %

Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og
sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
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 over for 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.

4. kerneopgave: En effektiv og bæredygtig forvaltning af
statens skov- og naturarealer
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
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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. Adgangen til rent vand er i det 21. århundrede fundamental for danske husstande
og erhvervslivet. Naturstyrelsens arbejde har derfor afgørende betydning for borgere på tværs af
landet og tillader, at de kan opfatte rent vand i hanerne og uforurenet vand i søer, åer og farvandene
som en naturlig del af hverdagen.
For at varetage denne opgave har Naturstyrelsen en række strategisk vigtige opgaver, der vil være
højt prioriteret de kommende år. I 2013 vil Naturstyrelsen gennemføre et nyt plankoncept for vandplanlægning og afslutte den igangværende basisanalyse som forberedelse til 2. generation af vandplanerne. Naturstyrelsen vil fastholde sin indsats for, at vandpolitikken kan bidrage til en effektiv
udnyttelse af vandressourcen og dermed bidrage til vækst og jobskabelse gennem teknologiudvikling og systemeksport.
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.
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.

Strategisk målsætning:
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.

Succeskriterier:
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, men i december 2012 blev planerne imidlertid hjemvist til fornyet høring i
Naturstyrelsen. Denne generation af vandplaner gælder frem til udgangen af 2015, og i 2013 vil der
blive fremlagt et nyt plankoncept for vandplanlægningen, som skal sikre en smidigere, enklere og
mere effektiv planlægning samt øget fokus på interessantinddragelse under planprocessen.
Mål 1.1

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013 bliver fremlagt et nyt plankoncept for vandplanlægningen.

Naturstyrelsen vil derudover sikre, at der i 2013 foreligger en revideret basisanalyse, som skal danne grundlag for 2. generation af vandplanerne, der skal foreligge med udgangen af 2015.
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Mål 1.2

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013 foreligger den i miljømålsloven og vandrammedirektivet krævede revision af basisanalysen som fundament for 2. generation af vandplaner.

Naturstyrelsen vil i 2013 også gennemføre en evaluering af vandsektorloven, hvis formål er at sikre
en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til
forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne
Evalueringen vil ske med henblik på at afdække, om intentionerne med vandsektorloven er tilstrækkeligt godt opfyldt.
Mål 1.3

Naturstyrelsen vil inden udgangen af 2013 gennemføre en evaluering af vandsektorloven.

Naturstyrelsen har ansvaret for et omfattende projekt vedrørende kortlægning af Danmarks grundvand. I perioden 2009 – 2015 udfører og afrapporterer Naturstyrelsen en landsdækkende, afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Ved udgangen af 2012 er der afsluttet kortlægning af i alt 8.152
km2, hvilket udgør ca. 47 % af det totale areal på 17.219 km2. Det er planlagt, at der ved udgangen af
2013 skal være afsluttet kortlægningen af 61 % af det totale areal svarende til ca. 2.200 km2. I 2014
og 2015 skal der være afsluttet kortlægningen af henholdsvis ca. 73 % og 100 % af det totale areal.
Mål 1.4

Naturstyrelsen vil i relation til den overordnede planlægning af grundvandskortlægningen frem mod udgangen af 2015 sikre, at der inden udgangen af 2013
er opmålt 2.200 km2 fordelt over hele landet.

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 EUdirektiver, national lovgivning og konventioner overholdes. Endvidere bidrager overvågningsprogrammet til at understøtte udarbejdelse af vand- og Natura 2000-planer samt at tilvejebringe et
tilstrækkeligt forvaltningsgrundlag for myndigheder, der varetager miljø- og naturbeskyttelsen.
Overvågningen vedrører både luft, vand og natur, og den indeværende programperiode dækker
årene 2011-2015.
Mål 1.5

Naturstyrelsen vil sikre, at planlagte aktiviteter og måltal inden for overvågningsprogrammet 2013 gennemføres i overensstemmelse med angivelserne i
planlægningsværktøjet PSV2013.

Foruden gennemførelsen af planlagte aktiviteter og måltal vil Naturstyrelsen sikre en løbende effektivisering af overvågningsprogrammet gennem realiseringen af 4 konkrete tiltag herunder indkøb af
to nye miljøskibe med henblik optimeret marin sejlads og prøvetagning samt gennemførelse af en
LEAN-analyse på datarapporteringen i 2013 med henblik på at anvise muligheder og forudsætninger for procesafkortning.
Mål 1.6
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Naturstyrelsen vil sikre en løbende effektivisering og modernisering af overvågningsprogrammet og dets gennemførelse i 2013.
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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. Naturstyrelsen skaber en rig natur, hvor de manges behov
sættes over de fås gevinst og tilgodeser visionen for grøn omstilling. Det betyder, at Naturstyrelsen
bidrager til, at Miljøministeriet står stærkt i udviklingen af en mere robust og grøn økonomi og
derved øget velfærd for den danske befolkning.
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. Året 2013 vil derfor fokusere på udarbejdelsen af Naturplan Danmark, som vil
inddrage Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og blive den overordnede ramme for
indsatsen med forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af vand- og vådområder samt etablering af
ny natur til glæde for landets indbyggere og de kommende generationer.
For Naturstyrelsen er det en prioritet, at skabelsen af rammerne for og forvaltningen af naturen
sker under inddragelse af relevante interessenter og civilsamfundet. I 2013 vil Naturstyrelsen derfor
have et særligt fokus på udarbejdelsen af henholdsvis en ny national friluftspolitik og en frivillighedspolitik. Foruden disse nye tiltag fortsætter Naturstyrelsen det omfattende arbejde med kortlægning af beskyttede områder i naturbeskyttelseslovens § 3 ifølge en aftale mellem Miljøministeriet og KL i årene 2011-13.

Strategisk målsætning:
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.

Succeskriterier:
Som en overordnet ramme for Naturstyrelsens arbejde med forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af vand- og vådområder samt etablering af ny natur vil Naturstyrelsen i 2013 inddrage Natur- og
Landbrugskommissionens anbefalinger i udarbejdelsen af den nye Naturplan Danmark, som vil blive normsættende for arbejdet i 2013 såvel som på længere sigt. Naturplan Danmark vil blive udarbejdet i et samarbejde med interessenter og civilsamfundet
Mål 2.1

Naturstyrelsen vil i samarbejde med departement, relevante ministerier, organisationer og befolkningen igangsætte udarbejdelsen af Naturplan Danmark inden
udgangen af 2013.

Naturstyrelsens arbejde med Naturplan Danmark sker løbende med arbejdet med en ny national
friluftspolitik med fokus på grøn velfærd og grøn omstilling. Naturstyrelsen har i 2013 planlagt at
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gennemføre en borgernær proces som led i offentliggørelsen af pejlemærker for den nye nationale
friluftspolitik.
Borgerinddragelsen vil ske med udgangspunkt i projekt ’Aktiv miljødialog – åbent ministerium”. Der er med det afsæt gennemført en kortlægning af ministeriets interessenter på friluftsområdet for at inddrage dem i processen. På den baggrund er nu mere end 500 borgere, virksomheder,
organisationer, kommuner, ildsjæle m.fl. inddraget i processen. Der vil derudover i foråret 2013 ske
endnu en bred borgerinddragelse – i princippet ud til alle danskere - via et socialt medieredskab
”Idéstorm” på Naturstyrelsens hjemmeside, der årligt bruges af hen ved 2 millioner danskere.
Mål 2.2.

Naturstyrelsen vil med afsæt i ’Aktiv miljødialog – åbent ministerium” gennemføre en borgernær proces, der har resulteret i, at styrelsen senest i 3. kvartal 2013
har offentliggjort ministerens pejlemærker for en ny national friluftspolitik med
fokus på grøn velfærd og grøn omstilling.

Naturstyrelsen ønsker at styrke inddragelsen af frivillige i arbejdet med den danske natur. Som forlængelse af frivillighedsåret 2011 igangsatte Naturstyrelsen derfor et arbejde i samarbejde med en
række grønne organisationer for at understøtte frivilligt arbejde i naturen. Det er Naturstyrelsens
hensigt, at der via frivilligt arbejde i naturen sker en styrkelse af befolkningens involvering i og tilknytning til naturen, samtidig med at naturen får gavn af det frivillige arbejde.
I 2013 vil Naturstyrelsen derfor udarbejde en frivillighedspolitik som ramme om udviklingen af nye
ideer og initiativer til understøttelse af frivilliges involvering. Med udgangspunkt i denne frivillighedspolitik vil Naturstyrelsen i 2013 og fremadrettet øge antallet af partnerskaber.
Mål 2.3

Naturstyrelsen vil med afsæt i de partnerskaber, der er indgået til frivillige i
naturen, igangsætte 3 konkrete frivillighedsprojekter inden udgangen af 2013.

Der er i 2012 igangsat en proces med at få afklaret Naturstyrelsens rolle som sektoransvarlig for
skovbruget. Rollen fokuseres i forhold til den politiske prioritering af grøn omstilling, og Naturstyrelsen vil i 2013 derfor udarbejde en strategi for roller og prioritering i dette regi.
Mål 2.4

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 1. halvår 2013 udarbejdes en strategi for prioriteringen af styrelsens roller og opgaver som sektoransvarlig for skovbruget.

Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om 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 Miljøministeriet og KL i årene 2011-13.
Mål 2.5
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Naturstyrelsen vil sikre, at der ved udgangen af 2013 er gennemført feltbesigtigelser under § 3-registreringen for ca. 35.400 lokaliteter svarende til 12 % af
landets § 3-områder.
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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.
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 og planlægning
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.
Naturstyrelsens strategiske fokus inden for både klimatilpasning og understøttelsen af en balanceret udvikling for land og by fastholdes 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 målsætning:
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.

Succeskriterier:
Naturstyrelsen koordinerer klimatilpasningsindsatsen og arbejder for at sikre, at klimatilpasning
bliver tænkt ind i lovgivning og planlægning. En afgørende indsats pågår i forhold til kommunerne,
og Naturstyrelsens samarbejde med kommunerne skal skabe gode rammebetingelser for klimatilpasningsindsatsen herunder udarbejdelse af kommunale handlingsplaner
I 2013 vil Naturstyrelsen derfor arbejde for at skabe grundlaget for kommunernes udarbejdelse af
de kommunale klimatilpasningsplaner. Naturstyrelsen vil udarbejde en skriftlig vejledning, der offentliggøres i 1. kvartal, samt inden udgangen af 2013 med Naturstyrelsens klimatilpasningsrejsehold, der blev til i 2012, besøge alle de kommuner, der efterspørger det.
Mål 3.1

Naturstyrelsen vil til offentliggørelse i 1. kvartal 2013 udarbejde en vejledning til
brug for udarbejdelsen af de kommunale klimatilpasningsplaner.
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Mål 3.2

Naturstyrelsen vil sikre, at styrelsens klimatilpasningsrejsehold inden udgangen
af 2013 besøger de kommuner, der efterspørger det.

Det er for Naturstyrelsen en prioritet, at der i arbejdet med klimatilpasning sker en bred interessentinddragelse. I arbejdet med at sikre et godt fagligt grundlag for at indtænke klimatilpasning i 2.
generations vandplaner vil Naturstyrelsen i regi af vandløbsforum nedsætte en arbejdsgruppe, der
skal forberede det faglige grundlag for at indarbejde klimatilpasning i 2. generation af vandplaner.
Mål 3.3

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013 i regi af vandløbsforum udarbejdes et
katalog over virkemidler, der kan sikre synergi mellem klimatilpasning og
vandplaner.

Naturstyrelsen vil i 2013 også fokusere på klimatilpasning ift. vandtilpasning gennem udmøntningen af de på finanslovens afsatte midler til test- og demonstrationsfaciliteter. I 1. halvår 2013 er det
Naturstyrelsens hensigt at afslutte udbuddet af testfaciliteter som opstart på projektet, så virksomheder og forskningsinstitutioner kan teste innovative løsninger 1:1 på overflade-, regn-, rå- og spildevand.
Mål 3.4

Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2013 afslutte et udbud af test- og demonstrationsfaciliteter for vand- og klimatilpasning,

Som led i Grøn Omstilling er arbejdet med den reviderede Fingerplan i Naturstyrelsen pågående.
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. Fingerplanen vil
give de 34 hovedstadskommuner et opdateret overordnet grundlag for deres planlægning, og Fingerplanen vil derved udgøre fundamentet for udvikling mod et grønnere hovedstadsområde med
plads til vækst.
Mål 3.5

Naturstyrelsen vil med henblik på at understøtte den overordnede udvikling af
hovedstadsområdet sikre, at Fingerplanen bliver revideret senest i 3. kvartal
2013.

Ligeledes som led i Grøn omstilling vil Regeringens langsigtede overvejelser om landets geografiske
struktur og handlinger forbundet hermed blive præsenteret i landsplanredegørelsen. Igennem denne redegørelse sætter miljøministeren rammerne for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen, og den vil derved bidrage til at sætte fokus på at skabe vækst og udvikling i hele landet, samtidig med at der er bevidsthed om ressourceforbrug og miljøbelastning.
Naturstyrelsen vil i 2013 prioritere en opfølgning på denne redegørelse gennem en større lancering.
Mål 3.6

Naturstyrelsen vil sikre opfølgning på landsplansredegørelsen via en større lancering af redegørelsen for at sikre regeringens langsigtede geografiske prioriteringer og sætte fokus på rammerne for de kommunale planlægningstiltag.

I 2013 vil Naturstyrelsen fortsætte arbejdet med at sikre en bæredygtig planlægning af byer. En stor
del af dette arbejde består i gennemførelsen af partnerskaber, som kan være eksempler, der kan
indgå i kommuneplanlægningen. Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2013 afslutte 4 igangværende projek-
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ter, som derfor vil udgøre en del af forarbejdet for samt levere input til det overordnede arbejde
med bæredygtige byer. Det drejer sig om følgende 4 projekter: ”Bæredygtige lokalplaner”, ”Bæredygtige bebyggelser”, ”Byliv, der betaler sig” og ”Provinsbyprojektet”.
Mål 3.7

Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2013 afslutte 4 igangværende
partnerskabsprojekter.
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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 indtjenings- og omkostningsprofil.
Naturstyrelsen arbejde med bæredygtighed inkluderer det omfattende arbejde med Natura 2000
planerne, hvor det er en prioritet at bruge EU's LIFE program til finansiering af konkrete projekter,
som bidrager til at sikre Danmark et bedre miljø og klimatilpasning, samt at Danmark efterlever
EU's krav.
I 2013 vil Naturstyrelsen samtidig styrke indsatsen for biodiversitet på egne arealer. Derfor er der
igangsat to projekter, der skal danne et objektivt grundlag for fremtidige beslutninger, og som afsluttes i 2013. Projekterne handler om henholdsvis at evaluere effekten af de biodiversitetsindsatser, der er blevet iværksat de seneste 20 år fra 1992, og at evaluere den indsats, der er gjort de
seneste 10 år mht. den naturnære skovdrift i statsskovene.

Strategisk målsætning:
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:
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.
Driftsplaner gælder for en fastsat årrække, og driftsplanlægning igangsættes i takt med at naturforvaltningsenhedernes driftsplaner udløber. I 2013 vil NST færdiggøre driftsplanen for NST Nordsjælland og opstarte driftsplaner for NST Himmerland, Fyn og Storstrøm.
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Mål 4.1

Naturstyrelsen vil i 2013 færdiggøre driftsplanen på NST Nordsjælland og opstarte nye driftsplaner på i alt 3 naturforvaltningsenheder.

Som led i forvaltningen af de statslige skovarealer er det også i indeværende år en høj prioritet i Naturstyrelsen, at de statslige skovarealer har en konkurrencedygtig indtjenings- og omkostningsprofil, opgjort ved en benchmarking. Benchmarkingen vedrører Skovforeningens prisstatistik fra dele
af deres medlemsskare (private danske skovejere). Naturstyrelsen har fået Konkurrencestyrelsens
godkendelse af at benytte denne statistik og har adgang til den via en samarbejdsaftale med Skovforeningen. Naturstyrelsen har udvalgt toneangivende produkttyper, som er omfattet af statistikken
med et løbende fornuftigt volumen og dækker en betydende del af Naturstyrelsens omsætning. Konkret er der tale om langtømmer og korttømmer af rødgran samt bøgekævler.
Mål 4.2

Naturstyrelsen skal i 2013 opnå en konkurrencedygtig afsætning af træprodukter
målt ved en benchmarking af de opnåede salgspriser.

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 er 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.
I 2013 vil Naturstyrelsen i Natura2000 regi derfor indgive LIFE-ansøgninger om sikring af højmosen Horreby Lyng, hvilket forestås i kommunalt regi, samt sikring og forbedring af naturtilstanden
på Jerup Hede som et statsligt og kommunalt samarbejde.
Mål 4.4

Naturstyrelsen vil indgive 2 ansøgninger til LIFE i 2013 til realisering af Natura
2000-planerne.

Naturstyrelsen ønsker en optimeret indsats på biodiversitet på egne arealer. Derfor er der igangsat
to projekter, der skal danne et objektivt grundlag for fremtidige beslutninger.
Det ene projekt har til formål, at evaluere effekten af de biodiversitetsindsatser, der er blevet iværksat de seneste 20 år fra 1992. Evalueringen vedrører både statsskovene såvel som de private skove
og har derfor bred interesse.
Mål 4.5

Naturstyrelsen vil sikre,, at der inden udgangen af april 2013 sker en afrapportering af projektet ”'evaluering af de sidste 20 års biodiversitetsindsatser i de
danske skove”.

Det andet projekt har til formål, at evaluere den indsats, der er gjort de seneste 10 år mht. den naturnære skovdrift i statsskovene. Evalueringen har stor interesse for statsskovene, men især også fra det private skovbrug, idet de private skovejere efterspørger en erfaringsopsamling. Projektet
kan således være med til at udbrede den naturnære skovdrift i Danmark
Mål 4.6

Naturstyrelsen vil sikre, at der inden udgangen af juni 2013 sker en afrapportering af projektet ”evaluering af den naturnære skovdrift i statsskovene'”.
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Kerneopgave 5 –
Ministerbetjening
Det er målsætningen for Naturstyrelsen at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj og relevant kvalitet. Styrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Samtidig prioriterer Naturstyrelsen, at styrelsen er klædt på til at
yde en sikker ministerbetjening. Konkret sker dette ved kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere.
Det er 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 målsætning:
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. Målene er formuleret af Miljøministeriets Departement
og er koncernfælles.
Mål 5.1

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

Mål 5.2

Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram.

Mål 5.3

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 5.4
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I ”Bedst på nettets” måling af kvaliteten af hjemmesiderne opnås som minimum 4
kroner
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Bilag 1
Succeskriterier – vægtning og kriterier

Bilag: Succeskriterier: vægtning og kriterier

Nr

MÅL

Målgruppe

Vægt

Opfyldt
100 %

Delvist opfyldt
50 %

0%

Ikke
opfyldt

Kommentar

-50 %

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

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013
bliver fremlagt et nyt plankoncept for
vandplanlægningen.

Borgere

5%

Ja

1.2

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013
foreligger den i miljømålsloven og
vandrammedirektivet krævede revision
af basisanalysen som fundament for 2.
generation af vandplaner.

Miljøadministration og
borgere

4%

Ja

1.3

Naturstyrelsen vil inden udgangen af
2013 gennemføre en evaluering af
vandsektorloven.

Vandsektoren og
borgere

4%

Ja
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NST har
færdiggjort det
forberedende arbejde.
NST har
færdiggjort det
forberedende arbejde.
Der er
gennemført udbud
af evalueringsopgaven

-

Nej

-

Nej

.

Nej

Målgruppe

Vægt

1.4

Naturstyrelsen vil i relation til den
overordnede planlægning af
grundvandskortlægningen frem mod
udgangen af 2015 sikre, at der inden
udgangen af 2013 er opmålt 2200 km2
fordelt over hele landet.

Borgere

1.5

Naturstyrelsen vil sikre, at planlagte
aktiviteter og måltal inden for
overvågningsprogrammet 2013
gennemføres i overensstemmelse med
angivelserne i planlægningsværktøjet
PSV2013.

Miljøadministration

Nr

1.6

MÅL

Naturstyrelsen vil sikre en løbende
effektivisering og modernisering af
overvågningsprogrammet og dets
gennemførelse i 2013.

Miljøadministration

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke
opfyldt

Kommentar

100 %

50 %

0%

-50 %

4%

≥ 2.200
km2

≥ 1800
km2

≥ 1600
km2

< 1600
km2

Kortlægningen måles i afsluttede km2, og arealet svarer til, at 61
% af det totale areal er afsluttet ved udgangen af 2013.

4%

≥ 80 %

≥ 70 &

≥ 60 %

< 60 %

Overensstemmelsen måles procentuelt.

4%

4 tiltag
realiseret

3 tiltag
realiseret

2 tiltag
realiseret

Effektiviseringen måles som realiseringen af fire konkrete
tiltag: 1) Der er etableret metode og helt eller delvist etableret
systemunderstøttelse til øget brug af benchmarking samt
formuleret en opdateret udbudsstrategi 2) Der er indkøbt to
Ingen eller
nye miljøskibe med henblik optimeret marin sejlads og
1 tiltag
prøvetagning 3) Der er sket feltvalidering af eDNA som
realiseret
metode på udvalgte akvatiske habitatarter med henblik på
eventuel efterfølgende programjustering. 4 ) Der er lavet en
LEAN-analyse på datarapporteringen i 2013 med henblik på
at anvise muligheder og forudsætninger for procesafkortning.

Kerneopgave 2: RIG NATUR. Total vægt: 20 %
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

Naturstyrelsen vil i samarbejde med
departement, relevante ministerier,
organisationer og befolkningen
igangsætte udarbejdelsen af Naturplan
Danmark inden udgangen af 2013.

Borgere

4%

ja

-

-

Nej
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Nr

2.2

MÅL

Naturstyrelsen vil med afsæt i ’Aktiv
miljødialog – åbent ministerium”
gennemføre en borgernær proces, der
har resulteret i, at styrelsen senest i 3.
kvartal 2013 har offentliggjort
ministerens pejlemærker for en ny
national friluftspolitik med fokus på
grøn velfærd og grøn omstilling.

Målgruppe

Borgere

2.3

Naturstyrelsen vil med afsæt i de
partnerskaber, der er indgået til
frivillige i naturen, igangsætte 3
konkrete frivillighedsprojekter inden
udgangen af 2013.

Borgere

2.4

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 1. halvår
2013 udarbejdes en strategi for
prioriteringen af styrelsens roller og
opgaver som sektoransvarlig for
skovbruget.

2.5

Naturstyrelsen vil sikre, at der ved
udgangen af 2013 er gennemført
feltbesigtigelser under § 3registreringen for ca. 35.400 lokaliteter
svarende til 12 % af landets § 3-områder.
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Vægt

Opfyldt
100 %

4%

Gennemført i 3.
kvartal
2013

Delvist opfyldt
50 %

Gennemført i 4.
kvartal
2013

0%

-

Ikke
opfyldt

Kommentar

-50 %

Ikke
gennemført i 2013

Borgerinddragelsen vil ske med udgangspunkt i projekt ’Aktiv
miljødialog – åbent ministerium”. Der er med det afsæt
gennemført en kortlægning af ministeriets interessenter på
friluftsområdet for at inddrage dem i processen. På den
baggrund er nu mere end 500 borgere, virksomheder,
organisationer, kommuner, ildsjæle m.fl. inddraget i processen.
Der vil derudover i foråret 2013 ske endnu en bred
borgerinddragelse – i princippet ud til alle danskere - via et
socialt medieredskab ”Idéstorm” på Naturstyrelsens
hjemmeside, der årligt bruges af hen ved 2 millioner danskere.
Målet er offentliggørelsen af pejlemærkerne.
De konkrete frivillighedsprojekter er behæftet med usikkerhed,
da de er afhængige af, at de frivillige har interesse i arbejdet, Pt.
arbejder NST dog med tre konkrete projekter: 1) NST forventer
at kunne igangsætte et samarbejde med Red Barnet og Røde
Kors, hvorunder der kan køres enkelte pilotprojekter, hvor
udsatte familier prøver kræfter med naturen. 2) Et andet
projekt er et samarbejde med Friluftsrådet i Lyngby Skov
(Nordsjælland), hvor frivillige er drivkræften i at forme skov
og aktiviteter. 3) Et tredje projekt er summercamps, hvor
unge mennesker/familier er frivillige i naturen, og som
udvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
m.fl.

4%

3
projekter
igangsat

2
projekter
igangsat

1 projekt
igangsat

1 eller
Intet
projekt
igangsat

Skovsektoren og
borgere,

4%

Udarbejdet i 1.
halvår
2013

Udarbejdet i 2.
halvår
2013

-

Ikke
udarbejdet
i 2013

Kommuner og
borgere

4%

≥ 80 %

≥ 70 &

≥ 60 %

< 60 %

Registreringen måles i afsluttede lokaliteter.

Nr

MÅL

Målgruppe

Vægt

Opfyldt
100 %

Delvist opfyldt
50 %

0%

Ikke
opfyldt

Kommentar

-50 %

Kerneopgave 3: KLIMATILPASNING OG EN BALANCERET UDVIKLING MELLEM LAND OG BY. Total vægt:
25 %
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

Naturstyrelsen vil til offentliggørelse i 1.
kvartal 2013 udarbejde en vejledning til
brug for udarbejdelsen af de
kommunale klimatilpasningsplaner.

Kommuner

3.2

Naturstyrelsen vil sikre, at styrelsens
klimatilpasningsrejsehold inden
udgangen af 2013 besøger de
kommuner, der efterspørger det.

Kommuner

3.3

3.4

3.5

Naturstyrelsen vil sikre, at der i 2013 i
regi af vandløbsforum udarbejdes et
katalog over virkemidler, der kan sikre
synergi mellem klimatilpasning og
vandplaner.

Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2013
afslutte et udbud af test- og
demonstrationsfaciliteter for vand- og
klimatilpasning,
Naturstyrelsen vil med henblik på at
understøtte den overordnede udvikling
af hovedstadsområdet sikre, at
Fingerplanen bliver revideret senest i 3.
kvartal 2013.

4%

Offentliggjort i 1.
kvartal
2013

Offentliggjort i 2.
kvartal
2013

-

Yderligere
forsinket
eller ikke
offentliggjort i
2013

4%

≥ 80 %

≥ 70 &

≥ 60 %

< 60 %

-

Nej

Kommuner

3%

ja

Arbejdsgruppen
vedr. klimatilpasning har
drøftet
konkrete
eksempler, der
illustrerer
behov og
muligheder

Borgere
og
erhversliv

3%

Afsluttet i
1. halvår
2013

Afsluttet i
2. halvår
2013

-

Ikke
afsluttet i
2013

4%

Revideret
senest i 3.
kvartal
2013

Revideret
i 4. kvartal
2013

-

Ikke
revideret i
2013

Borgere i
hovedstadsområdet

Der måles på andelen af besøgte kommuner, der har
efterspurgt et besøg, procentuelt
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Nr

MÅL

3.6

Naturstyrelsen vil sikre opfølgning på
landsplansredegørelsen via en større
lancering af redegørelsen for at sikre
regeringens langsigtede geografiske
prioriteringer og sætte fokus på
rammerne for de kommunale
planlægningstiltag.

3.7

Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2013
afslutte 4 igangværende
partnerskabsprojekter.

Målgruppe

Vægt

Kommuner og
borgere

Borgere
bosat i bysamfund

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke
opfyldt

100 %

50 %

0%

-50 %

4%

ja

-

-

Nej

3%

4
projekter
afsluttet

3
projekter
afsluttet

2
projekter
afsluttet

1 eller
ingen
projekter
afsluttet

Kommentar

Det drejer sig om følgende 4 projekter: 1) Bæredygtige
lokalplaner, 2) Bæredygtige bebyggelser, 3) Byliv, der betaler
sig og 4) Provinsbyprojektet.

Kerneopgave 4: EN EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG 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

Naturstyrelsen vil i 2013 færdiggøre
driftsplanen på NST Nordsjælland og
opstarte nye driftsplaner på i alt 3
naturforvaltningsenheder.

Statsskovbruget

4%

4 tiltag
realiseret

3 tiltag
realiseret

2 tiltag
realiseret

4.2

Naturstyrelsen skal i 2013 opnå en
konkurrencedygtig afsætning af
Statsskovtræprodukter målt ved en benchmarking
bruget
af de opnåede salgspriser.

4%

≥6

≥4

≥2

<0

Fortroligt benchmarking-materiale. bliver udleveret ultimo
2013, og det er stemplet fortroligt af konkurrencemæssige
årsager. Benchmarkingen som måleskala udgøres af et
aggregeret konkurrencedygtighedsindeks.

4.4

Naturstyrelsen vil indgive to
ansøgninger til LIFE i 2013 til
realisering af Natura 2000-planerne.

4%

2 ansøgninger
indgivet

1 ansøgning
indgivet

-

Ingen ansøgninger
indgivet

LIFE-ansøgninger om henholdsvis sikring af højmosen
Horreby Lyng og sikring og forbedring af naturtilstanden på
Jerup Hede..

4.5

Naturstyrelsen vil sikre,, at der inden
udgangen af april 2013 sker en
afrapportering af projektet ”'evaluering
af de sidste 20 års
biodiversitetsindsatser i de danske
skove”.

-

Yderligere
forsinket
eller ikke
afrapporteret i
2013

Resultatet af evalueringen vil blive formidlet ved en dag hvor en
bred gruppe af relevante interessenter inddrages.
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Miljøadministration

Miljøadministration

4%

Afrapport Afrapport
eret senest eret senest
i april
i august
2013
2013

Ingen eller
De nye driftsplaner er for NST Himmerland, Fyn og Storstrøm.
1 tiltag
realiseret

Nr

4.6

MÅL
Naturstyrelsen vil sikre, at der inden
udgangen af juni 2013 sker en
afrapportering af projektet ”evaluering
af den naturnære skovdrift i
statsskovene'”.

Målgruppe

Miljøadministration

Vægt

Opfyldt
100 %

4%

Delvist opfyldt
50 %

Afrapport
Afrapport
eret senest
eret senest
i decemi juni 2013
ber 2013

0%

-

Ikke
opfyldt

Kommentar

-50 %
Ikke afrapProjektets resultater skal formidles ved afrapportering, hvor en
porter i
bred gruppe af interessenter inddrages.
2013

Kerneopgave 5: MINISTERBETJENING. Total vægt: 10 %
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

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

Miljøministeren

3%

≥ 80 %

≥ 70 &

≥ 60 %

< 60 %

5.2

Lovforslag fremsættes i
overensstemmelse med lovprogram.

Miljøministeren

2%

ja

-

-

Nej

Målet er formuleret af Miljøministeriets Departement og er
koncernfælles.

5.3

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

Miljøministeren

3%

≥ 80 %

≥ 70 &

≥ 60 %

< 60 %

Målet er formuleret af Miljøministeriets Departement og er
koncernfælles.

5.4

I ”Bedst på nettets” måling af kvaliteten
af hjemmesiderne opnås som minimum
4 kroner

Miljøministeren

2%

4 kroner

3 kroner

2 kroner

Vurderingen er kvantitativ og tager udgangspunkt i DEPs F2system. Målet er formuleret af Miljøministeriets Departement
og er koncernfælles.

”Bedst på Nettet” er Digitaliseringsstyrelsens årlige måling af
Ingen eller kvaliteten af den offentlige, digitale betjening af borgere og
1 kroner
virksomheder. Målet er formuleret af Miljøministeriets
Departement og er koncernfælles.

Note: Naturstyrelsen har vægtet kerneopgaverne 1 til 5 med henholdsvis 25 %, 20 %, 25 %, 20 % og 10 %. Med denne vægtning har Naturstyrelsen søgt at tildele delmålene under hver kerneopgave
en vægtningssats, som er repræsentativ for det omfattende arbejde, der bidrager til hvert strategisk indsatsområde. Det skal i den forbindelse understreges, at Naturstyrelsens løser adskillige myndighedsopgaver, der ikke er direkte repræsenteret med et delmål, men som dog bidrager til de strategiske indsatsområder. Naturstyrelsen har søgt en relativ lige vægtning af de enkelte kerneopgaver
med undtagelse af den 5. kerneopgave Ministerbetjening, da delmålene her også afspejler sig i delmålene under de fire andre kerneopgaver. Kerneopgaverne 1 og 3 er vægtet højere end 2 og 4, da
disse indeholder delmål for opgaver med et særligt fokus i 2013 herunder vandsektoren, grundvandskortlægningen og overvågning henholdsvis kommunale klimatilpasningsplaner, landsplanredegørelsen og femfingerplanen. Kerneopgaverne 2 og 4 vægtes højt med fokus på Naturplan Danmark og friluftspolitik henholdsvis bæredygtig drift af og biodiversitet på egne arealer.
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