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

Den ændrerede målformulering vedrører
Ændringen vedror Basisanalyserne, der udkommer i andet kvartal 2020 i stedet for at udkast til Natura
2000-planerne sendes i horing inden årets udgang.

Ny målformulering

I Mål 2 Rig natur I Vægt: 10 pct.
• Mål Livet i havet og livet på land er to af de centrale verdensmål for bæredygtig

udvikling. Det er et globalt FN-mål, at tilbagegangen i biodiversitet standses inden
2020. EU’ s biodiversitetsstrategi frem mod 2020 har som mål at standse
tilbagegangen i biodiversiteten i EU inden 2020. Strategien er et fælles EU-bidrag til
op’ldelsen af de globale mål. Eli-Kommissionen forventes i foråret 2020 at
udarbejde en ny biodiversitetsstrategi.

: Målet er, at der skal skabes bedre vilkår for en række naturtyper og arter,
herunder fugle, i Danmark.

Specifikke leverancer i 2020:

2.1: Basisanalyser for Natura 2000-områderne udkommer i andet kvartal 2020.
Basisanalyserne er det faglige, faktuelle grundlag for de udkast til Natura 2000-
planer, der skal sendes i hodng i første kvartal 2021

2.2: Første version af en artsportal (arter.dk) er klar til iddftsættelse ultimo 2020.
Metode Vedr, delmål 2.1: Målet er opfyldt, når basisanalyserne er sendt i offentlig horing.

Hvert sjette år udarbejdes der en plan med mål og indsatsprogram for hvert af de
257 Natura 2000-områder. Udkast til planerne forventes sendt i horing primo 2021.
Inden udkast til Natura 2000-planerne udarbejdes, skal der udarbejdes en
basisanalvse for hvert enkelt område, der udgør det faglige, faktuelle grundlag for
udarbejdelse af udkast til planerne. Når basisanalyserne er udarbejdet, skal der
gennemføres en dialogproces med blandt andet kommuner og lodsejere med
væsentlig interesser, inden udkast til planer kan udarbejdes. Denne dialogproees
gennemføres i 2020. Udkast til planerne skal ifølge miljomålsloven øffentligores
senest et år efter offentliggørelse af basisanalyserne. Natura 2000-planerne er
tidligere sendt i horing samtidig med vandplanerne.

Vedr, delmål 2.2: Målet er opfyldt, når artsportalen er offentliggjort og lanceret.

Delmål 2.1



Begrundelse Natura 2000-planerne er et vigtigt element i beskyttelsen af vigtige naturtyper og
arter i Danmark. Gennemførelse af planerne bidrager til, at naturen i de beskyttede
områder med tiden opnår god tilstand. Planerne bidrager således til, at
tilbagegangen i biodiversiteten standses, sådan som det blandt andet er beskrevet i
EU’s biodiversitetsstrategi, FN’s biodiversitetsstrategi og Verdensmålene.

De endelige Natura 2000-planer vil dels bidrage til en øget inddragelse af borgere
og interessenter, og dels en højere sandsynlighed for at måkætningerne for
områderne nås. Det vil også bidrage til en bedre sagsbehandling af eventuelle
konflikter og problemer i områder samt opbygget relevant faglig viden.

Artspoftalen vil bidrage til, at der vil blive opbygget en styrket viden om forekomst
og udbredelse af arterne i Danmark og dermed give et bedre grundlag for
artsforvaltningen.

Dette mål bidrager således til fokusområder i, 2 og 3.
Afrapportering Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgorelse er på baggrund af resultatet

ved årets udgang.

Målet er too pct. opfyldt, hvis begge delmål er opfyldt ved årets afslutning.

Målet er 50 pct. opfyldt, hvis i af delmålene er opfrldt ved årets afslutning.

Målet er o pct. opfyldt, hvis ingen af delmålene er opfyldt ved årets afslutning.

Begrundelse
Det er nu politisk bestemt, at udkast skal komme primo 2021.

Forslaget er, at delmål kommer til at omhandle basisanalyserne, som er det faglige, faktuelle grundlag for
udkast til planerne, om at de udkommer i Q2 2020. Dette forventes at være tilfældet, da sammenfatning
af disse er på ordforermoder primo juni og MST er klar til offentliggørelsen i uge 24. Ellers ønskes
delmålet helt taget ud.

Delmål 3.3

Den ændrerede målformulering vedrører
Overfladevand og vandområdeplanlægning.

Ny målformulering
På grund af COVID-19 relaterede udfordringer hos planernes interessenter (vandråd) forventes det, at
offentliggørelse af de samlede vandområdeplaner skubbes til februar 2021.

Mål 3 Sikring af et godt vandmiljo og rent Vægt: 10 pct.
drikkevand

Mål Vandområdeplanlægning er afgørende for at sikre god tilstand i det danske vandmiljø.

: Målet er, at Miljøstyrelsen sikrer et solidt fagligt grundlag for
vandområdeplanlægningen, så det sikres, at der peges på målrettede og effektive
indsatser, der kan bringe det danske vandmiljo i god tilstand. Målet for drikkevand er
at indhente et mere solidt fagligt grundlag for forekomsten af pesticidstoffer i
grundvandet, således at kravene til drikkevandskontrollen kan skærpes i behorigt
omfang og dermed i højere grad sikre rent drikkevand.

Specifikke leverancer i 2020:
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Vedrørende grundvand:

3.1: Én massescreeningundersogelse samt opfolgende overvågning for de stoffer, der
inden for den økonomiske ramme vurderes nødvendige af vandpanelet i forlængelse af
massescreeningen i 2019.

Vedrørende rent drikkevand:

3.2: Indstilling til hvilke stoffer, der skal fremgå af drikkevandsbekendtgorelsen pä
baggrund af drøftelse i Vandpanelet og ny viden, herunder resultater fra
grundvandsscreeningen.

Vedrørende overfladevand og vandområdeplanlægning:

3.3:1: Tilstandsvurderinger for de vandområder og kvalitetselementer, der ikke indgår i
basisanalysen for tredje planperiode (særligt kystvande og grundvand for så vidt angår
pesticider mm.) i overensstemmelse med revideret tidsplan for vp3.
3.3.2: Bidrag til vurderinger af virkemidlers effektivitet, der kan lægges til grund for
fastsættelse af et indsatsprogram, som afsluttede virkemiddelkataloger.
3.3.3: økonomiske konsekvensberegninger af gennemførelsen af de kommende
vandområdeplaner foreligger i overensstemmelse med revideret tidsplan for VP.

Metode Datakilden for målopMdelse af leverancerne kommer fra de relevante enheder i
Miljøstyrelsen.

Vedr. 3.2. Forslag til ændring af pesticidlisten i drikkevandsbekendtgørelsen begrundes
og dokumenteres i et fagligt notat, der sendes til Departementet sammen med
indstillingen.

Leverancerne anses for opfyldte ved Departementets fremsendelse af kvittering herfor.
Begrundelse Departementet skal sende udkast til vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 i

offentlig hodng senest d. 22. december 2020. Forud herfor vil der være behov for en
politisk stillingtagen til udkastet. Det må således forventes, at et udkast med bidrag fra
Miljøstyrelsen vil foreligge i oktober/november 2020. Miljøstyrelsen har som faglig
styrelse ansvaret for at sikre det faglige grundlag for vandplanlægningen, jf. aftalen om
ansvarsfordeling mellem Miljø- og Fodevareministedets Departement og
Miljøstyrelsen af april 2018.

Der er i den senere tid gjort relativt omfangsrige fund af to pesticidstoffer i
drikkevandet, som ikke tidligere har været overvåget. Der er politisk fokus på at
udmonte en væsentlig mere ambitiøs tilgang på området, der er et betydelig eksternt
fokus på at sikre rent drikkevand.

De endelige Vandområdeplaner vil dels bidrage til en øget inddragelse af borgere og
interessenter, og dels en højere sandsynlighed for, at målsætninger for områderne nås.
Det 4l også bidrage til en bedre sagsbehandling af eventuelle konflikter og problemer i
områder samt opbygget relevant fagligt viden.

Dette mål bidrager således til fokusområder 1, 2 og 3.
Mnpportedng Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved

årets udgang.

Målet er ioo pct. opfyldt, hvis delmål er opfyldt ved ärets afslutning.

Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 2 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning.

Målet er 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.
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Begrundelse
Det er nu politisk bestemt, at tidsplan er rykket til primo 2021. Planerne skulle planmæssigt sendes i seks
måneders offentlig horing senest den 22. dec. 2020. Det kan påvirke tidsplanen for leverancerne i delmål
3.3, og det er der søgt taget højde ved at henvise til hvad som skal leveres i den revideret tidsplan.

Delmål 6.i

Den ændrerede målformulering vedrører
Miljøstyrelsen har ved årets udgang gennemført mere end 92 pct. af de målsatte overvågningsaktiviteter
for 2020.

Ny målformulering
Målet ændres til mindst 90 pct. i stedet for 92 pct.

Mål 6 Aktiv oven’ågningsindsats I Vægt: 10 pct.
Mål De nationale oven’ågningsaktiviteter er en kerneopgave for Miljostyrelsen.

6: Målet er at sikre og formidle relevante data, som kan bruges: i) til at sige noget
generelt om miljøets aktuelle tilstand og udvikling, 2) målrettet i
fon’altningssammenhæng og 3) som grundlag for at træffe afgørelser efter gældende
love.

Specifikke leverancer i 2020:

6.i: Miljøstyrelsen har ved årets udgang gennemført mere end 90 pct. af de målsatte
oven’ågningsaktiviteter for 2020.

• 6.2: Miljøstyrelsen har senest den 15. oktober 2020 udarbejdet. offentligort og
indrapporteret overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet

Metode For delmål 6.i vil måltal fremgå af Miljøstyrelsens planlægnings- og styringsværktoj.

Målopfyldelsen beregnes som den vægtede periodiserede gennemforelsesprocent på
programniveau - dels ved kvartalsudgang, dels ved årets udgang.

For delmål 6.2 vil målopfyldelse ske ved, at Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til
overvågningsprogram — inden for den afsatte budgetramme - for et revideret
overvågningsprogram for perioden 2021-2026.

Udarbejdelsen vil blive tæt koordineret med Departementet med henblik på at sikre, at
oven’ågningsprogrammet understotter Departementets arbejde med Havstrategien i
relation til tilstandsvurderinger, miljomål og indsatser. Et forslag til
oven’ågningsprogram planlægges udsendt i offentlig horing i marts måned 2020. Det
endelige program offentliggøres senest den 15. juli2020.

Begrundelse Overvågningen dækker hav og fiorde, søer og vandløb, stoftransport og
landoven’ågning, punktkilder, grundvandet, arter og naturtyper samt luften. Der
indsamles både data, som kan sige noget generelt om miljoets aktuelle tilstand og
udvikling samt data, der bruges målrettet i forvaltningssammenhæng, herunder blandt
andet data til brug for udarbejdelse af de nationale vandområde- og Natura 2000-
planer og senere effekP-urderinger af disse planer. Herudover bruges data som
grundlag for at træffe afgørelser efter gældende love.

Overvågningens samfundsmæssige effekter/værdi ligger således i kvalitetssikrede data
til bnig for vidensbaseret politikudvilding og miljøforvaltning samt internationale og
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i nationale rapporteringer af miljotilstanden. Alle data er offentligt tilgængelige og
formidles som udgangspunkt via Danmarks Miljoportal.

Dette mål genererer en vidensbank af data og bidrager således primært til fokusområde
2 om udbygget faglig viden.

Afrapportering 6.i vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgorelse er på baggrund af resultatet ved
årets udgang.

Målet er 100 pct. opfyldt, hvis der er gennemført 90,0 pct. eller mere af de planlagte
oven’ågningsaktiviteter.

Målet er 50 pct. opfyldt, hvis der er gennemført mindre end 90 pct. af de planlagte
overvågningsaktiviteter.

Målet er o pct. opfyldt, hvis der er gennemført mindre end 85,0 pct. af de planlagte
oven’ågningsaktiviteter.

I de første tre kvartaler af året er målet hhv. 85 pct., 87 pct. og 88 pct., da periodisering
af aktiviteter i nogle tilfælde dækker mere end et kvartal.

6.2 til blive vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgorelse er på baggrund af
resultatet den 15. oktober 2020.

Målet er 100 pct. opfrldt, hvis der er offentliggjort endeligt overvågningsprogram i
henhold til havstrategidirektivet inden den i.juli 2020. Programmet er der ud over
indrapporteret til EU kommissionen inden den 15. oktober 2020.

Målet er 66 pct. opfyldt, hvis der er udarbejdet og offentliggjort fyldestgorende
overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet inden den i. oktober 2020.

Målet er 33 pct. opfyldt, hvis oven’ågningsprogrammet i henhold til
havstrategidirektivet er udarbejdet og ligger i offentlig horing eller er i behandling efter
offentlig horing inden den 15. oktober 2020.

Målet er ø pct. opfyldt, hvis oven’ågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet
ved målopgørelse fortsat er under udarbejdelse og endnu ikke er sendt i offentlig høring
inden den 15. oktober 2020.

_______________

Delmål 6.i tæller 75 pct. og delmål 6.2 tæller 25 pct. i den samlede målopfyldelse.

Begrundelse
Der er tabt data pga., hjemsendelse af medarbejdere. Nogle aktiviteter kan ikke indhentes, mens andre
aktiviteter forsøges indhentet senere på året, men kapacitetsudforddnger vil opstå.
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Påtegning

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den 31. december 2020.

København, d. / 2020 Odense, 2020

Departementschef, Henrik Studsgaard Direktør, s Hindlæ
Departementet Miljosty en
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