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1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret
fødevareerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en
forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevaresikkerheden og sundheden.
Ministeriet varetager opgaver inden for:

Politikformulering, administration og ledelse

Beskyttelse og forvaltning

Kontrol, regulering og tilsyn

Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner

Information og rådgivning
Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen,
Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Kystdirektoratet,
Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution Madkulturen.
Der er fra 2017 udarbejdet et fælles koncept for mål- og resultatplanerne for Miljø- og
Fødevareministeriets institutioner. Konceptet omfattet udarbejdelsen af mål- og resultatplanerne
for NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vandog Naturforvaltning og Kystdirektoratet.
Mål- og resultatplanen indeholder en introduktion til styrelsen/direktoratet, det flerårige
strategiske målbillede, fokusområder for kontraktåret for styrelsen/direktoratet samt mål for 2017.
Det strategiske målbillede er en beskrivelse af institutionens flerårige strategiske prioriteringer og
målsætninger. Fokusområderne er en beskrivelse af de væsentlige, aktivitetsmæssige og
organisatoriske opgaver for instiutionerne i 2017, herunder eventuelle økonomiske forhold eller
udfordringer, som kan have indvirkning på opgavevaretagelsen. Dette danner baggrunden for de
efterfølgende konkrete mål i mål- og resultatplanen.

2. Introduktion til Styrelsen for Vandog Naturforvaltning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) arbejder for rent vand og en rig natur.
Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med at udvikle politik og regler indenfor vand, natur,
landskab, klimatilpasning og friluftsliv.
Styrelsen har desuden ansvaret for overvågning af naturen og vandmiljøet i Danmark og for
kortlægning af vores grundvandsressourcer.
En lang række samfundsopgaver indenfor vand- og naturområdet løses af kommunerne. Som
statslig myndighed på området udarbejder SVANA regler, planer og vejledninger til brug for
kommunernes opgaveløsning. Indenfor bl.a. skovloven og jagt- og vildtforvaltningsloven træffer
styrelsen afgørelser i 1. instans.
Borgerne skal forsynes med rent drikkevand, og på betryggende vis kunne komme af med deres
spildevand. SVANA lægger rammerne for forsyningssikkerheden i vandsektoren.
Vand- og naturområdet er karakteriseret ved, at den tilgængelige faglige viden udvikler sig løbende.
De (natur)faglige kompetencer er derfor centrale for kvaliteten i styrelsens opgaveløsning.
Regler, der har til formål at beskytte vores fælles natur og vandmiljø, påvirker ofte borgernes og
virksomheders udfoldelsesmuligheder. Også derfor er det vigtigt, at såvel ministerbetjeningen som
myndighedsudøvelsen hviler på et solidt fagligt grundlag.
SVANA har cirka 350 medarbejdere i København, der bl.a. arbejder med vandplaner, naturplaner,
biodiversitet, klimatilpasning, vandteknologi og drikkevand. Cirka 250 medarbejdere løser deres
opgaver fra otte adresser fordelt over hele landet. Langt de fleste lokale medarbejdere er beskæftiget
med vand- og naturovervågning og grundvandskortlægning.

3. Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltnings flerårige strategiske
målbillede

SVANA’s strategiske ambitioner kan sammenfattes i følgende udsagn:
I.

II.

III.

SVANA arbejder for rent vand og en rig natur – i balance med hensynet til vækst og
udvikling for de erhverv, der lever i og af naturen.
SVANA tager sine samarbejdsparter alvorligt og varetager sine myndighedsfunktioner i
en åben dialog med omverdenen.
SVANA ønsker at være en moderne, veldrevet styrelse, som får mest muligt ud af
ressourcerne og kan tiltrække dygtige chefer og medarbejdere.

Med afsæt heri har styrelsen identificeret en række strategiske indsatsområder for perioden frem til
2020.
I.

SVANA arbejder for rent vand og en rig natur – i balance med hensynet til vækst og
udvikling for de erhverv, der lever i og af naturen.

SVANA understøtter regeringens politik på erhvervsområdet igennem en række initiativer med
baggrund i Fødevare- og landbrugspakken. Arbejdet strækker sig over de næste år, og det ligger
primært indenfor områder vedr. vandplanlægning samt natur- og vandovervågning (NOVANA).
Implementering af Naturpakken er et andet centralt indsatsområder for SVANA’s arbejde de
kommende år. Aftale om Naturpakke blev indgået i foråret 2016, og dens sigte er, at den danske
natur skal være mere robust og rustet mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. SVANA har
ansvaret for implementeringen af en række centrale indsatser, bl.a. i samarbejde med
Naturstyrelsen.
Samtidig har vi fokus på at bringe naturen ind i byerne - både som redskab til at tilpasse os
klimaforandringer og for at skabe trivsel for de mange, der bor i byerne. Målet er at håndtere flere
udfordringer på én gang – og samtidig bidrage til vækst og beskæftigelse eftersom der er et
internationalt marked for klimatilpasningstiltag og vandteknologi.
Viden om, hvordan naturen og vandmiljøet har det, er en forudsætning både for betjening af
ministeren og Folketinget samt for en fyldestgørende løsning af myndighedsopgaverne. Vi følger
udviklingen af den danske natur tæt og har en detaljeret viden, som bidrager til vores stærke
faglighed på de områder, der er knyttet til vores kerneopgaver: natur, vand, klimatilpasning og
friluftsliv. Vi udvikler løbende vores faglighed i tæt samspil med forskere, rådgivere, andre
myndigheder og interesseorganisationer. Det underbygger en stærk vidensbaseret forvaltning af
SVANA’s opgaver.
II.

SVANA tager sine samarbejdsparter alvorligt og varetager sine myndighedsfunktioner i en
åben dialog med omverdenen.

Vi er en professionel myndighed, der inddrager de berørte parter og altid tilstræber, at vores
afgørelser er gennemsigtige og til at forstå.
I den kommende tid vil vi have stort fokus på samarbejde med kommunerne, som ofte er dem, der
skal sørge for at lovgivning og bekendtgørelser bliver gennemført i praksis. Vi vil arbejde for at få en
bedre og mere sammenhængende natur- og miljøadministration, bl.a. med inddragelse af
kommunerne tidligt i udformning af udkast til nye regler og vejledninger, så der bliver bedst mulig
sammenhæng mellem regler og virkelighed.
Vi vil bruge vores viden om naturens og vandmiljøets tilstand til at udvikle regulering, der både
sikrer naturbeskyttelse, hvor det er nødvendigt, og giver mulighed for udvikling af byer, aktiviteter
og erhverv i andre udvalgte områder. Derfor sætter vi bl.a. fokus på at skabe en enklere og mere
sammenhængende lovgivning.
III.

SVANA ønsker at være en moderne, veldrevet styrelse, som får mest muligt ud af
ressourcerne og kan tiltrække dygtige chefer og medarbejdere.

SVANA er en ny styrelse, og vi benytter lejligheden til at se styringsværktøjerne efter i sømmene på
tværs af organisationen, så vi bedst muligt kan arbejde fagligt, professionelt og effektivt med
opgaverne.
Vi vil være en veldrevet styrelse, hvor dygtige folk gerne vil arbejde, hvilket afspejles i effektiv
rekruttering, styrket ledelsesudvikling og godt arbejdsklima.

4. Fokusområder i kontraktåret

Særlige fokusområder for Styrelsen for vand- og Naturforvaltning i 2017
1.

Vand

Med offentliggørelsen af Vandområdeplanerne for 2016-2021 har regeringen lanceret et
indsatsprogram for arbejdet med at sikre en god økologisk tilstand i det danske vandmiljø. I 2017
vil SVANA arbejde med implementeringen af de nye vandplaner med udarbejdelse af
bekendtgørelser og vejledninger, analysearbejde mv. Kommunernes rolle er afgørende for
implementeringen af vandplanerne, hvorfor der i 2017 arbejdes på et tættere samarbejde og en
stærk dialog med kommunerne. Vandområdeplanerne vil i sammenhæng med den danske
nitrathandlingsplan være væsentlige elementer i implementeringen af regeringens Fødevare- og
landbrugspakke. SVANA vil i 2017 ydermere have fokus på at understøtte arbejdet med en
modernisering af vandløbsloven.
Rent drikkevand og sikker vandforsyning er en vigtig del af danskernes hverdag. SVANA vil i 2017
fortsætte arbejdet med kortlægning og beskyttelse af grundvandet. Der bliver 2017 i taget hul på en
ny kortlægningsperiode, hvor vores viden om den danske undergrund udbygges, og udpegningen af
drikkevandsressourcerne udvides, så vi fortsat kan sikre rent drikkevand til danskerne i fremtiden.
Vores viden om vandteknologi er efterspurgt i udlandet. SVANA vil fortsat arbejde på at afsøge og
udbygge muligheden for at honorere denne efterspørgsel og øge den danske eksport på området. På
baggrund af evalueringen af den kommunale klimatilpasningsindsats, vil SVANA i 2017 fortsætte
arbejdet med at styrke rammerne for fremtidige initiativer på klimatilpasningsområdet.
I arbejdet med regeringens forsyningsstrategi vil der i 2017 blive foretaget analyser, ligesom
spildevandsområdet vil have særligt fokus i 2017.
2.

Natur og artsforvaltning

Regeringen indgik i 2016 en aftale om Naturpakke. Den sætter rammer for regeringens naturpolitik
i de kommende år. SVANA er ansvarlig for en sikker og rettidig implementeringen af en række
indsatser i Naturpakken, som i 2017 bl.a. vil have fokus på biodiversitets- og artsindsatser, bynatur
og friluftsliv samt arbejdet med moderne statslig naturforvaltning.
Natura 2000-planerne er en samlet plan for at sikre fremgangen i vores vigtigste natur i Natura
2000-områderne. Der er udarbejdet langsigtet naturplaner med indsatser og målsætninger for 252
naturområder, der skal gennemføres i planperioden 2016-21. Med Natura 2000-planerne opfyldes
Danmark forpligtelser i forhold til EU’s naturdirektiver. SVANA vil i 2017 arbejde med
implementeringen af Natura 2000-planerne og med at forbedre det videns- og
udpegningsgrundlag, der danner baggrund for indsatserne. SVANA vil arbejde videre med at
gennemføre kortlægningen af særligt værdifulde skovarealer, i 2017 især med fokus på arealer i de
private skove.
Den fremadrettede natur- og arealregulering bliver moderniseret og mindre bureaukratisk. I løbet
af 2017 vil SVANA forberede og følge op på en ændring af skovloven, og der vil blive arbejdet med at
skabe en ny lovstruktur på naturområdet med en ny natur- og biodiversitetslov. Der vil desuden fra
årets start foreligge et grundlag, som kan understøtte dialogen om en ændring af § 3-beskyttet
natur, herunder mulighederne for lave erstatningsnatur. Et væsentligt mål med nytænkningen af
naturbeskyttelsen og arealanvendelsen er at udforske, hvordan en fokuseret beskyttelse af de

væsentligste naturværdier kan gå hånd i hånd med en øget fleksibilitet for produktionserhvervene. I
løbet af 2017 vil SVANA arbejde målrettet på at tilvejebringe yderligere redskaber og viden, der kan
forbedre landmandens muligheder som naturforvalter.
3.

SVANA og omverdenen

Det er vigtigt for SVANA’s arbejde, at vi som styrelse og myndighed har gode relationer til vores
omverden og samarbejdspartnere. SVANA vil i 2017 have fokus på at styrke samarbejdet med
kommuner og forskningsorganisationer.
SVANA bestræber sig i stigende grad på at betragte kommunerne som en myndighedspartner, og
dermed også på at inddrage kommunerne tættere og tidligere. Bl.a. på grundvands-, spildevandsog vandløbsområdet, hvor myndighedsrollen er delt med kommunerne, har dette givet sig udslag i
nye måder at arbejde sammen på, som vil fortsætte ind i 2017. Også i forbindelse med
udmøntningen af tilskud arbejder SVANA nu tættere sammen med kommunerne; et samarbejde vi i
2017 vil arbejde målrettet på at styrke. SVANA vil i den resterende LDP-periode frem til 2021 have
fokus på i dette samarbejde at sikre afløb for de afsatte midler.
Styrelsens egne faglige kompetencer såvel som samarbejdet med forskningsinstitutionerne er
tilsvarende vigtigt for at kunne levere fagligt velfunderet og robust rådgivning på styrelsens
kerneområder. SVANA vil i 2017 fortsætte den tætte dialog med forskningsinstitutionerne om
løbende udvikling og kvalitetssikring af det faglige grundlag for vand- og naturpolitikken
SVANA har fokus på at fremme regeringens internationale mål via SVANA’s virke i forskellige
internationale fora, herunder EU, som styrelsen er en del af. Arbejdet sker i tæt dialog med
relevante dele af ministeriet, herunder med inddragelse og evt. mandat fra departementet.
4.

Organisation

Som en nyoprettet styrelse vil SVANA i 2017 fortsætte opbygningen og konsolideringen af en dygtig
og effektiv organisation, hvor fokus på styrelsens kerneleverancer og stærk økonomistyring og stabil
drift er i centrum. Der vil i 2017 være fokus på en opdatering af styrelsens styringskoncept, som
positionerer SVANA helt fremme i feltet af moderne statslige organisationer. Det nye koncept
bygger på en aktivitetsbaseret tilgang til styring af SVANA’s ressourcer med et stærkt fokus på
medarbejderressourcerne i organisationen. Også på det teknologiske område ønsker vi at være
frontløbere. Vi vil i 2017 implementere nye teknologier i vores overvågningsprogram, som
optimerer vores overvågning af den danske natur.

5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljø- og
Fødevareministeriets departement og gælder for året 2017. Mål- og resultatplanen udgør en del af
den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.
Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til
departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder
herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage
til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse
rapporteres i styrelsens årsrapport.
Direktøren/formanden har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen.

6. Mål

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har formuleret mål inden for disse fokusområder:

1.
2.
3.
4.

Vand
Natur og artsforvaltning
SVANA og omverdenen
Organisation

I nedenstående tabel er det markeret, hvilke mål der bidrager til de respektive fokusområder.

Mål

Vægtning
%

Vand

Natur og
artsforvaltning

SVANA og
omverdenen

Organisation

Koncernfælles

1. Indfrielse af Fødevare- og
Landbrugspakkens kvælstofmål

20 %

X

2. Naturpakken – sikker
implementering

20 %

3. EU-interessevaretagelse

15 %

X

4. Eksport af dansk
vandteknologi

10 %

X

X

5. Sikring af vandforsyning og
drikkevand

10 %

X

X

6. Overvågning - NOVANA

10 %

X

7. Prognosepræcision - drift

10 %

X

X

8. Prognosepræcision – tilskud

5%

X

X

X

X

X

X

Nedenfor beskrives de enkelte resultatmål.
Mål 1

Indfrielse af Fødevare- og Landbrugspakkens
kvælstofmål

Mål

Målet er at indfri Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofmål for 2017
vedrørende tilskudsordningerne skovrejsning, lavbundsprojekter og
vådområdeprojekter, som udgør tre centrale kollektive virkemidler.
-

Metode

Vægt: 20 %

Der gives nye tilsagn i 2017 til skovrejsning, lavbundsprojekter,
vådområdeprojekter svarende til bevillingen på i alt 310 mio. kr.

I Fødevare- og landbrugspakken samt gældende vandplaner er fastlagt
reduktionsmål for kvælstof. Overordnet er målet opfyldt, når der i henhold til
Landbrugs- og Fødevarepakken samt gældende vandplaner er givet tilsagn til
et projektomfang, der opfylder de fastlagte reduktionsmål. På årsniveau
måles projektomfanget i tilskudsbevillingsforbruget, idet tilskudsmodellen er
baseret på sammenhæng mellem reduktionsmål og bevillingsafløb, idet dette
udtrykker en opnåelig effekt.
På baggrund af afgivne tilsagn opgøres afløbet på ordningerne i 2017, når
ordningerne er afsluttede. Effekten af de afgivne tilsagn på
kvælstofreduktionen i vandmiljøet opgøres efter hver ansøgningsrunde set i
forhold til den indikative ramme, som bliver fastlagt før hver
ansøgningsrunde.
-

Begrundelse

Lavbundsordningen er planlagt til at løbe fra d. 15. januar til 15.
marts.
Vådområdeordningen er planlagt til at løbe fra d. 15. juni til 1.
september
Privat skovrejsning er planlagt med ansøgningsrunde fra d. 1. juli til
23. august.

Ved etablering af vådområder og lavbundsprojekter hæves vandstanden i et
område, f.eks. ved at dræn afbrydes og vandløbsbunden hæves. Hermed
genskabes den naturlige hydrologi i ådale hvorved naturlige processer under
iltfrie forhold bevirker at kvælstof i vand kan omdannes til en uskadelig
luftform. Ved skovrejsning sker der en reduktion af udledning af kvælstof til
vandmiljøet ved at landbrugsdriften ophører. Der er tale om varige effekter
eftersom projektarealer skal forblive i naturtilstand.
I forbindelse med vedtagelsen af Fødevare- og landbrugspakken blev det
fastlagt, hvor mange ton kvælstof, der årligt skal reduceres med i forhold til
virkemidlerne skovrejsning, lavbundsprojekter og vådområdeprojekter for at
leve op til reduktionskravene i vandplanerne. Reduceringen af kvælstof til
vandmiljøet skal medvirke til, at der på sigt kommer god økologisk stilstand i
vandløb og fjorde.

Afrapportering

Målet er at sikre afløb for tilskudsordningerne vedrørende skovrejsning,
lavbundsprojekter og vådområdeprojekter for i alt 310 mio. kr.

Ved tilsagn på 100 pct. af den samlede bevilling på 310 mio. kr. er målet
opfyldt. Ved tilsagn på min. 80 pct. af den samlede bevilling på 310 mio. kr.
er målet delvist opfyldt. Målet er således ikke opfyldt, hvis der gives tilsagn
på færre end 80 pct. af den samlede bevilling.

Mål 2

Naturpakken – sikker implementering

Vægt: 20 %

Mål

Det overordnede mål er at implementere de politiske beslutninger i
Naturpakken, så tilbagegangen i biodiversitet i såvel skove som i det åbne
land bremses samt at incitamenterne for landmænd til at pleje naturen i det
åbne land øges.
SVANA skal gennemføre følgende aktiviteter i 2017:


Der afgives tilsagn om tilskud til privat urørt skov og læhegn for i alt
19,2 mio. kr. på de to ordninger i 2017.



Der gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at udarbejde
et beslutningsgrundlag for stillingtagen til mulighederne for at lave
øget erstatningsnatur.



Der offentliggøres en revision af administrationsvejledningen til
naturbeskyttelseslovens § 3.



Der udarbejdes og distribuere informationsmateriale til lodsejere
om § 3-beskyttet natur og de eksisterende muligheder for at lave ny
natur, uden at det ”vokser ind i” en § 3-beskyttelse.



Der lanceres i Danmarks Miljøportal en varslingsfunktion til
lodsejere og andre om ændringer i arealers § 3-status samt en § 3applikation til mobiltelefoner og tablet mv., der viser, § 3-beskyttede
områders geografiske placeringer.

Metode

Målopfyldelsen følges i regi af implementeringsudvalget for Naturpakken.
Hvert af de ovenstående tiltag anses som gennemført, når de er angivet som
gennemført i implementeringsskemaet for opfølgning på indsatser som følge
af aftalen om Naturpakken.

Begrundelse

Udlægningen af urørt skov vil have væsentlig effekt på biodiversiteten og vil
have en stor effekt i forhold til at fremme leveforholdene for en lang række
truede arter i den danske natur. Ligeledes kan læhegn være værdifulde
levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet. Ved
etableringen af læhegn sikres sammenhængende natur og naturlige
trædesten i de dyrkede arealer. Alt sammen til gavn for biodiversiteten.
Placering af eksisterende naturområder kan være en hindring for
erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i forhold til
udviklingsprojekter, samt for landmændenes drift og dermed motivation til
at pleje naturen. Derudover kan manglende viden om, hvor der findes § 3beskyttede områder, og manglende kendskab til reglerne, være en barriere,
for landmandens motivation og muligheder for at pleje lysåbne

naturområder.
Afrapportering

Der følges op på målet, inkl. milepæle, som led i den fra departementet
koordinerede opfølgning på Naturpakken.


Målet er opfyldt hvis alle 5 aktiviteter gennemføres som planlagt.



Målet er delvist opfyldt hvis 3-4 af aktiviteterne gennemføres.



Målet er ikke opfyldt hvis færre end 3 aktiviteter gennemføres.

Målet vedr. tilskud til privat urørt skov og læhegn er gennemført, når der er
givet tilsagn om udbetaling af min. 17,3 mio. kr. svarende til 90 % af de
afsatte midler til de to ordninger i 2017.

Mål 3

EU-interessevaretagelse

Mål

Målet er, at SVANA aktivt skal bidrage til, at Danmark efterlever og efterlader
et stærkt aftryk på EU’s miljø- og naturdagsorden. Konkret drejer målet sig
om:
1)
2)
3)

Metode

Vægt: 15 %

Vandrammedirektivet (revision i 2019)
Havstrategidirektivet
Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet

I vurderingen af, om målene er opfyldt vil indgå følgende elementer:
Delmål 1 er opfyldt, når SVANA proaktivt og i tæt dialog med departementet
har tydeliggjort danske prioriteter, i henhold til den i departementet
udarbejdede EU-strategi, i processen frem mod revision af
vandrammedirektivet i 2019, bl.a. igennem vanddirektørkredsen.
Delmål 2 er opfyldt, når SVANA har gennemført en offentlig høringsproces af
indsatsprogrammet, og det endelige indsatsprogram er forelagt til ministerens
godkendelse mhp. afrapportering til Kommissionen og offentliggørelse af
indsatsprogrammet.
Delmål 3 er opfyldt, når der inden udgangen af 2017 er gennemført en offentlig
høring af forslag til justeringer af Natura 2000 områdernes afgrænsning.

Begrundelse

I henhold til aftale om Fødevare- og landbrugspakken af december 2015 skal
Danmark aktivt arbejde for, at revisionen af vandrammedirektivet i 2019
åbner op for en mere fair byrdefordeling mellem medlemslande og en åben og
transparent proces for fastsættelse af indsatsberegning i medlemslandene.
Indsatsprogrammet skal medvirke til at sikre, at Danmarks forpligtelser i
forhold til havstrategidirektivet opfyldes.
Der indgår i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og
byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper,
men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000udpegningen. Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EUkommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne

med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt
drevne jordbrugsarealer.
Afrapportering

Målet er opfyldt, når alle tre delmål er opfyldt, delvist opfyldt når to delmål er
opfyldt og ikke opfyldt når færre end to delmål er opfyldt.

Mål 4

Eksport af dansk vandteknologi

Mål

SVANA understøtter vandvisionens mål om at fordoble eksporten af dansk
vandteknologi i perioden 2013-2025. Der arbejdes i 2017 for at opnå målet
ved at:

Metode

Vægt: 10 %

-

eksporten af dansk vandteknologi i 2017 stiger med min. 5,75 % for
at arbejde mod målet om en fordobling af eksporten frem mod
2025,

-

levere strategiske sektorsamarbejder, hvor SVANA samarbejder
med myndigheder i Kina og Sydafrika om regulering og tilsyn af
vandsektoren, så det skaber lokal bæredygtig udvikling og eksport af
dansk vandteknologi og

-

gennemføre partnerskaber om løsninger på centrale
samfundsudfordringer inden for spildevandsoverløb, måling og
rensning af mikroplast samt energineutral vandsektor.

Beskrivelse og måling af hvert mål:
MFVM har tegnet kontrakt med UM om sektorsamarbejde med hhv. Kina og
Sydafrika på vandområdet. SVANA skal i 2017 levere 150 ekspertdage i Kina
og 125 i Sydafrika, hvilket måles ved UM godkendelse og betaling. Målet kan
gentages i 2018 med de dertil budgetterede SSC mandedage i Kina og
Sydafrika, men herefter afsluttes de nuværende SSC programmer.

Begrundelse

SVANA har i 2016 fået MUDP-finansiering til at facilitere tre partnerskaber
om vandteknologiske emner. Projekterne skal afsluttes i 2017, hvilket måles
ved godkendelse af den endelige afrapportering.
Det strategiske sektorsamarbejde er essensen af, hvordan danske
myndigheder ved at samarbejde med udenlandske myndigheder kan bane
vejen og fungere som døråbner for danske virksomheder. Indsatsen er et højt
prioriteret led i både udviklingsbistanden og indsatsen for eksportfremme i
højvækstlande.
SVANA har i 2016 fået MUDP-finansiering af tre partnerskaber, som skal
afsluttes i 2017. Partnerskaberne skal bringe aktører sammen om løsningen
af en væsentlig samfundsudfordring på vandområdet og levere resultater, der
kan bidrage til både teknologiudvikling og politiske prioriteter.

Afrapportering

Målet er opfyldt når alle tre delmål er opfyldt ved årets udgang, delvist
opfyldt når to delmål er opfyldt og ikke opfyldt, når færre end to delmål er
opfyldt.

Mål 5

Forsyningssikkerhed og drikkevand

Mål

SVANA bidrager i 2017 til at understøtte regeringens forsyningsstrategi ved
at sikre grundlaget for robust forsyningssikkerhed for drikkevand og
spildevand samt ved konkrete initiativer til at sikre rent drikkevand til
borgerne. De konkrete mål for 2017 er:

Metode

Vægt: 10 %

-

at gennemføre en analyse og kortlægning af nødvendige
reguleringsmæssige tiltag, der kan sikre en robust
forsyningssikkerhed ved udmøntning af regeringens
forsyningsstrategi,

-

at udvikle model og system for performancebenchmarking af
vandselskaberne,

-

at kortlægningen er påbegyndt for 100 % af de kommunale
indvindingstilladelser, der er modtaget i SVANA i 2016 og 70 % er
afsluttet og

-

at 20 temaer med beregnede kortlægningsdata er samlet i SVANA’s
database, og er tilgængelige for kommunerne via en GIS-flade.

Som en del af regerings forsyningsstrategi ligger fem analyser inden for vandog spildevandsforsyning, som SVANA skal gennemføre i 2017.
SVANA leverer systemløsning til performancebenchmark, så det kan
anvendes til første testafrapportering i 1. halvår af 2017.
Kommunerne indberetter nye indvindingstilladelser og andre ændringer via
kommunikationsplatformen GeoCloud. Disse sammenholdes med lister over
igangsatte og afsluttede kortlægninger.
SVANA er ved at samle forskellige beregnede kortlægningsdata i en
database/produktionsmiljø (GRUKOS), som skal gøres tilgængelige for
kommunerne. Ved årets udgang kan det opgøres, hvor mange temaer der er
tilgængelige.

Begrundelse

Miljø- og Fødevareministeriet har ressortansvaret for, at
forsyningssikkerheden fortsat er robust i en eventuel ændret regulering.
Derfor er SVANA’s faglige analyser vigtige for at sikre en høj
forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsområdet i Danmark.
Performancebenchmark kan levere fremtidig benchmarking på
forsyningssikkerhed og sikre den væsentlige kobling mellem økonomisk
effektivitet og høj forsyningssikkerhed.
Når kommunerne giver nye indvindingstilladelser, skal SVANA kortlægge,
hvorfra vandet til boringen kommer, og hvor det er følsomt for forurening. På
grundlag af denne kortlægning skal kommunerne udarbejde indsatsplaner,
der forholder sig til, om der er behov for yderligere grundvandsbeskyttende
foranstaltninger i indvindingsoplandet. Det er derfor en forudsætning for
lovens effekt, at SVANA får leveret kortlægningerne til kommunerne.
SVANA har gennemført et stort datasikringsprojekt og data dannet de

seneste 15 år samles nu i en database og produktionsmiljø på en GISplatform. Det er denne data, der gøres tilgængelig for kommuner og regioner.
Afrapportering

Målet er opfyldt, når alle fire ovenstående delmål er opfyldt ved årets udgang,
delvist opfyldt når to eller tre delmål er opfyldt og ikke opfyldt når færre end
to delmål er opfyldt.

Mål 6

Overvågning – NOVANA

Mål

Målet er opfyldt, når:

Metode

Vægt: 10 %

-

SVANA ved årets udgang har gennemført mindst 90 pct. af de
målsatte overvågningsaktiviteter for 2017. Måltal fremgår af
planlægnings- og styringsværktøjet PSV2017

-

der, som led i det flerårige projekt "Nye Metoder & Teknologier i
Overvågningen", udarbejdes i 2017 en statusrapport til
departementet, hvor der i min. 3 af de igangsatte projekter er
foretaget en afklaring af potentiale, og der foreligger udkast til
investeringsplan og kvantificeret vurdering af et potentielt
effektivitets- eller kvalitetsløft fra 2019.

Målopfyldelsen beregnes som den vægtede periodiserede
gennemførelsesprocent på programniveau - ved dels kvartalsudgang, dels
årets udgang. Alle måltal på aktivitetsniveau er periodiserede. Alle aktiviteter
er også vægtede, så ressourcetunge aktiviteter tildeles en relativt større vægt
end de knap så ressourcetunge aktiviteter. Metoden er udviklet sammen med
Deloitte.
"Nye Metoder & Teknologier i Overvågningen" er et udviklingsprojekt, hvor
SVANA inden for tre fagområder (droner, remote sensing og DNA) for
nuværende har identificeret 9 delprojekter, der med ensartet metodik skal
svare på spørgsmål om (og i givet fald hvornår), nye teknikker kan erstatte
og/eller supplere eksisterende teknikker til indsamling og behandling af
vand- og naturdata. Projekterne har alle som fokus at afprøve nye teknikkers
anvendelse i praktisk overvågning/feltarbejde, hvilket skal foregå i
feltsæsonerne 2017 og 2018.
2018/2019 vil de resterede 6 projekter være nået til afklaringsfasen.

Begrundelse

En høj målopfyldelse på driften af overvågningsprogrammet kræver tæt
styring. Aktiviteterne i overvågningsprogrammet er mange og
forskelligartede, ligesom de ligger i afgrænsede tidsvinduer og er under
direkte påvirkning af vind og vejr. Programdriften fra planlægning over
udbud og feltarbejde til kvalitetssikring og datarapportering er af samme
grund krævende. En gennemførsel af alle målsatte overvågninger er derfor
ikke mulig. Målet og den løbende opfølgning understøtter styringsopgaven på
både organisationsniveau og lokalt niveau. Resultatmål og metode har i
øvrigt med succes været brugt siden 2011 og er integreret i det set-up, der er
lavet omkring programdriften.
Opfyldes målet om afklaring af de enkelte teknikkers anvendelighed i den
fremtidige overvågning, vil det være et vigtigt skridt i retning af at

modernisere og fremtidssikre overvågningen i retning mod en mere
automatiseret og effektiv driftssituation. Projektet har i første omgang til
formål, at SVANA fortsat skal tilvejebringe et stabilt data flow af høj kvalitet
inden for de eksisterende økonomiske rammer. Data skal bruges for den
fremtidige forvaltning, hvor der til stadighed er krav om flere, bedre og
billigere data.
Målet bidrager til rent vand og rig natur. Overvågningens samfundsmæssige
effekter er indirekte. Dvs. overvågningen leverer kvalitetssikrede data til brug
for vidensbaseret politikudvikling og forvaltning samt internationale og
nationale rapporteringer af tilstand og udvikling i natur og vandmiljø.
Afrapportering

Målopfyldelsen for overvågningsaktiviteterne opgøres ved årets afslutning.
Projektet "Nye Metoder & Teknologier i Overvågningen" afrapporteres i 2017
til departementet med en rapport og gennemgang af potentiale for minimum
tre delprojekter, der skal have effekt fra 2019.
Delmålene for 2017 er:


Mindst 90 pct. af målsatte overvågningsaktiviteter for 2017 er
gennemført ved årets udgang.



Statusrapport er oversendt til DEP inden udgangen af 2017.

Målet er opfyldt, når begge delmål er opfyldt, delvist opfyldt når et delmål er
opfyldt og ikke opfyldt når ingen af delmålene er opfyldt.

Mål 7

Prognosepræcision - Drift

Mål

Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal
på SVANA’s driftskonto (§ 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning)
i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvis.

Mål 8

Prognosepræcision - Tilskud

Mål

Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 16 % pr. kvartal
på SVANA’s tilskudskonto (§ 24.72.02. Landdistriktsprogram og
vandrammeinitiativer mv.) i forhold til den senest indmeldte prognose for
samme periode. Kvartalsvise afvigelser større end 16 pct., men mindre end 5
mio. kr., betragtes som mindre væsentlige afvigelser. Målet vil i så fald
betragtes som opfyldt.
Der afrapporteres kvartalsvis.

Afrapportering

Vægt: 10 %

Vægt: 5 %

