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Baggrund og bcgrundclse
Med baggrund i, at styrelsen har givet ansøgere til ordningen Privat skovrejsuing
2020 dispensation fra bekendtgørelsens krav om indsendelse af
kommunetilladelse som bilag til tilsagnsansøgningen, ønskes mål- og
resultatplanen tilpasset, så denne tager højde for den længere proces, der følger
heraf.
Dispensationen er et ønske fra erhvervet, der flere steder rammes af kommunale
sagsbehandlingstider, der i år er længere end sædvanligt. Dispensationen vurderes
at bidrage til at sikre, at der kommer afløb på ordningen, og at de politiske
ambitioner om øget skovrejsning udleves.
Delmål 3.5
Den ændrerede målformulering vedrorer
Styrelsen skal nu afvikle 75 pct. af sagerne inden for 90 dage mod de tidligere 6o
dage. Alle tilsagnssager skal være afgjort inden udgangen af februar frem for
udgangen af december, som oprindeligt var målet. I målopgørelsen medregnes
sager, der ligger inden for den oprindelige økonomiske ramme for ordningen.
Ny målformulering

Mål 3

Kortere sagsbehandling for kunden på
projekt- samt Skov- & Naturtilskud

Vægt:
pct.
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Mål

Metode

Skovordninger.
3.5 Mindst 75 pct. af tilsagnssager på skovordninger modtaget
i 2020 er afgjort med tilsagn eller afslag efter senest 8. januar
2021. Alle af tilsagnssagerne er afgjort inden 28. februar 2021.
Målet opgøres ved hjælp af manuelle styringsark og baserer sig
på afgjorte sager.

Begrundelse

Hidtidig målopfyldelse
Andelfærdigbehandlede hlsagnsanmodninger for perioden
201 7-2020 (i procent) (delmål5i.
Tilsagnsanmodninger
2017
2018
2019
2020
modtaget i
indeværende år
Resultat Resultat Mål
Mål
Skovordninger

Intet
mål

Intet
mål

Intet
mål

75
(90

dage)
Det skal bemærkes, at 2020 er det første år, hvor
målsætningerne for Vand- og Naturtilskud er fordelt på
ordninger.
Mrapportering

Opgøres i kvartals- og årsrapport.

0

Delmålet vægtes ligesom de resterende 1/8 hver. Hvert delmål
opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan
således ikke være delvist opfyldt.

Påtegning

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den
december 2020.
København,d.
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S5iiktør, Jette Petersen
Landbrugsstyrelsen

3

