Bruttokatalogets indhold
Dette dokument indeholder to lister over forslag til indikatorer til de seks verdensmål: 6, 7, 12, 13, 14 og 15. De to lister indeholder samtlige
konkrete forslag til indikatorer identificeret i projektets indledende faser, herunder særligt de åbne workshops i Sønderborg og Kalundborg, gennem
inddragelsesplatformen og under workshops med myndigheder.
De konkrete forslag er sorteret i henholdsvis en bruttoliste og en liste over øvrige forslag til indikatorer. Hvis to eller flere indikatorer omhandler det
samme, er dette konsolideret i én indikator. Desuden kan der være justeret i formuleringerne af de oprindelige forslag med henblik på at opnå
indikatorer, der lever op til de metodiske principper for udvikling af indikatorer, som blev fastlagt i starten af projektet. Dermed er det ikke sikkert,
at man kan genfinde den præcise formulering af sit forslag på bruttolisten eller på listen med øvrige forslag til indikatorer.
Forslagene på listerne har gennemgået en indledende screening i forhold til især a) relevans i forhold til verdensmålet og/eller danske
problemstillinger og b) mulighed for statistisk opgørelse. Forslag, der umiddelbart opfylder disse kriterier, er på bruttolisten, mens forslag, der ikke
opfylder disse to kriterier, er kommet på listen over øvrige indikatorer.
På bruttolisten er der for de fleste forslag foreslået en foreløbig operationalisering og datakilde. De enkelte indikatorer er således ledsaget af en
generel beskrivelse af indikatoren, en foreløbig operationalisering og en foreløbig datakilde. Disse må ikke forveksles med indikatorens metodiske
definition og operationalisering i dens endelige udformning, da begge dele først vil blive præciseret senere i processen.
Hvis andet ikke fremgår direkte af beskrivelsen, vil indikatoren blive opgjort indenfor et kalenderår.
Der forekommer delmål, hvor der endnu ikke er afgivet bud på supplerende indikatorer. Her må du gerne give dit bud på mulige indikatorer.
Høringsprocessen
I høringsprocessen (i perioden 24. februar - 2. marts 2020) kan du give input til, hvilke indikatorer, du synes, er de bedste til at måle fremskridt på
verdensmålene om Vores Planet i Danmark. Her kan du ligeledes komme med forslag til eventuelle justeringer, tilføjelser og lignende til de
foreslåede indikatorer.
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Verdensmål 6. Rent vand og sanitet (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

6.1 Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.
Drikkevandskvalitet

Procent

Andel stikprøver, der overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier for
udvalgte organiske og uorganiske stoffer.

GEUS

Priser for forbrug af vand

Kroner

Vægtet gennemsnit af udgifter til forbrug af drikkevand.

DANVA (eventuelt Forsyningstilsynet)

Udgifterne opgøres for en familie på 2,15 personer (83,4 kubikmeter) og
omfatter udgifter til både drikkevand og afledning af spildevand.
Indikatoren disaggregeres på efter geografi.
Grundvandskvalitet

Procent

Andel GRUMO-boringer, der overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier
for nitrat, pesticider, arsen, organiske forureningskomponenter mv.

GEUS

6.2 Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toiletforhold for alle, med særlig opmærksomhed
på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.
Andel elever, der er
tilfredse med
toiletforholdene

Procent

Andel elever (4.-9. klasse), der angiver, at toiletterne på deres skole er
pæne og rene.

Trivselsmåling (Børne- og
Undervisningsministeriet)

Indikatoren disaggregeres på svarkategorierne "Helt enig" til "Helt
uenig".
6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og
materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.
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Andel kommuner med
tilladelser til rensning af
drikkevand

Procent

Andel kommuner, der har aktive tilladelser til rensning af drikkevand.

Kommuner eller GEUS

Andel urenset grundvand
i forhold til indvundne
mængder
Overfladevandskvalitet

Procent

Andel drikkevand, der består af urenset grundvand i forhold til de
samlede indvundne mængder.

Kommuner, DANVA eller
Miljøstyrelsen

Procent

Andel vandløb og søer med god vandkvalitet.

Miljøstyrelsen

Opgørelsen baseres på NOVANA-programmets indeks for kvalitet.
Andel separatkloakeret
areal

Procent

Andel kloakareal, der er henholdsvis fællessystem, separatsystem og
spildevandssystem.

Miljøstyrelsen

Forbrug af pesticider og
næringsstoffer i områder
med indvinding af
grundvand

Ton

Samlet forbrug af pesticider og næringsstoffer fra landbruget i områder,
hvor der indvindes grundvand.

BNBO, DANVA og landbrugsregistre
ved Danmarks Statistik

Eutrofiering

Procent

Fordeling i vandværksboringer efter intervaller for andelen af fosfor
(mg/l).

NOVANA

Udviklingen i fosforindhold i overfladevand. Indikatoren disaggregeres på
vandløb med forskellige påvirkningskilder (dambrug, dyrket, natur og
punktkilder).
Andel
Procent
grundvandsboringer, som
er beskyttede

Andel grundvandsboringer og indvindingsområder, som er beskyttede.
Dette kan inkludere økologisk landbrug, rejsning af skov, braklægning
eller forbud mod brug af pesticider.

GEUS

Opfyldelse af EU's
vandrammedirektiv

Andel vandløb, der opfylder de fastlagte målsætninger under EU's
vandrammedirektiv.

Miljøstyrelsen

Procent

Indikatoren disaggregeres på type af vandløb og på geografi.
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Udgifter til forskning og
R&D

Procent

Udgifter til forskning og R&D indenfor vandkvalitet og behandling af
spildevand.

Miljøstyrelsen, DANVA, AU, SDU eller
DTU

Udgifterne opgøres som summen af forskningsmidler til området fra
VUDP, MUDP og relevante universiteter.
6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og
forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.
Størrelsen på danske
vandressourcer

Kubikmeter

Størrelsen på de tilgængelige grundvandressourcer.

GEUS

Energiforbrug for
renseanlæg

GWh

Renseanlæggenes samlede energiforbrug og energiforbrug per enhed
renset spildevand.

Danmarks Statistik (energiregnskab)

Samlet vandforbrug

1.000 kubikmeter Samlet vandforbrug.

Danmarks Statistik (VANDRG2) eller
GEUS

Indikatoren disaggregeres efter husholdninger, specifikke brancher (for
eksempel industri, landbrug mv.) og vandtype (købt vand,
egenindvundet grundvand og egenindvundet overfladevand).
6.5 Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det
er relevant.
Udledning af
næringsstoffer mv. til
havet

Ton

Samlet udledning af næringsstoffer, medicinrester, miljøfremmede
stoffer mv. fra Danmark og Sverige til Øresund.

DCE

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og
gendannes.
Nettoudvikling i
skovareal

Hektar

Ændringen i det samlede danske skovareal.

Danmarks Statistik (registerdata
(SKOV11)
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Andel beskyttet areal

Procent

Andel af det samlede danske areal, der er klassificeret som §3-beskyttet
naturtype.

Miljøstyrelsen

Indikatoren disaggregeres på naturtype (sø, mose, eng, strandeng,
overdrev og hede).
6.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og
sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og
genanvendelsesteknologier
Udviklingsbistand til
drikkevand og sanitet

Kroner

Udviklingsbistand dedikeret til Verdensmål 6, herunder rent drikkevand
og sanitet.

Danida, ”Regeringens
udviklingspolitiske prioriteter 2019”

Indikatoren disaggregeres på modtagerlande.
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Verdensmål 6. Rent vand og sanitet (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

6.1 Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.
Andel spildevand
omfattet af
vandmiljøplanen

Procent

Andel spildevand, der behandles på renseanlæg, som er underlagt
vandmiljøplanen og dens krav om fjernelse af miljøfremmede stoffer.

Miljøstyrelsen

Forbrug af kildevand

Kroner

Årligt forbrug af mineralvand og kildevand.

Danmarks Statistik (FU02)

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og
materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.
Forekomst af patogener i
grundvandet
Udslip af svært
nedbrydelige organiske
stoffer fra renseanlæg
Udledning af
medicinrester i
spildevandet
Antal ejendomme, der
ikke er tilsluttet offentlig
spildevandsløsning

Udledning af medicinrester i spildevandet.
Indikatoren disaggregeres på kilde til udledningen (hospitaler,
husholdninger mv.).
Antal

Antal ejendomme, der ikke er tilsluttet en offentlig spildevandsløsning.

BBR

Indikatoren disaggregeres på private husstande og erhverv.
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Antal punktkilder

Antal

Antallet af punktkilder for forurening af vandressourcerne.

Miljøstyrelsen

Indikatoren disaggregeres efter type, herunder renseanlæg, industri,
havbrug og dambrug, spredt bebyggelse og kloakker, mv.

Millioner kilo anvendte
pesticider

Millioner kilo

Millioner kilo anvendte pesticider.

Antal frivillige aftaler
med landmænd om
pesticidefri områder

Antal
Procent

Antal frivillige aftaler med landmænd om at gøre boringsnære
beskyttelsesområder pesticidefri.

Bekæmpelsesstatistikken
(Miljøstyrelsen)

Indikatoren opgøres som antallet af aftaler og andelen af kommunens
samlede omfattede areal.
Indikatoren disaggregeres på kommune.
Antal advarsler indgivet
til kommuner vedrørende
ikkedrikbart drikkevand

Årlige indberetninger til danske kommuner vedrørende ikkedrikbart
drikkevand

Kommuner

Antal husdyr per enhed som proxy for nedsivning af næringsstoffer.

Danmarks Statistiks landbrugsstatistik

Husdyrtæthed

Antal/enhed

Regnbetingede overløb

1.000 kubikmeter Mængden af spildevand udledt ved regnbetingede overløb.

Miljøstyrelsen

6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og
forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.
Brug af sekundavand

Kubikmeter

Mængden af anvendt sekundavand (regnvand, renset
spildevand, genbrugt vand mv.).
Indikatoren disaggregeres på kilde (boliger,
produktionsvirksomheder mv.) og anvendelsesformål
(landbrug, vanding af græsarealer mv.).
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Andel byareal dækket af
LAR-løsninger
Genvinding af fosfor og
kvælstof
Energiproduktion for
renseanlæg

Procent

Andel byareal omfattet af lokal afledning af regnvand.

Ton

Ton genanvendt fosfor og kvælstof gennem renseanlæg.

GWh

Energi produceret som biprodukt ved renseanlæg.

Kvalitet af afledt
regnvand

Forekomsten af miljøfremmede stoffer i afledt regnvand.

6.5 Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det
er relevant.
Skovrejsning med
henblik på beskyttelse af
drikkevand

Hektar

Areal skovrejsning, hvor beskyttelse af strategiske
drikkevandsressourcer er henholdsvis hovedformålet og
et delmål med skovrejsningen.

6.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og
sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og
genanvendelsesteknologier.
Antal partnerskaber
mellem danske
forsyningsselskaber og
udviklingslande

Antal

Antal partnerskaber mellem forsyningsselskaber i
Danmark og i udviklingslande.
Antal forbrugere i de respektive selskaber.

6.b Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.
Andel personer, der har
Procent
deltaget i
vandforsyningsarrangement

Andel personer (minimum 18 år), der har deltaget i et arrangement,
som vandforsyningen står bag indenfor de seneste to år.

Repræsentativ survey
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Verdensmål 7. Bæredygtig energi (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
Energiforbrug, opgjort på Procent
energikilde
Antal ladestandere og
ladestik

Antal

Energiforbrug i husholdninger og brancher, opgjort som andel energi
fra forskellige energikilder (olie, naturgas, kul, vedvarende energi, el,
fjernvarme og bygas).
Antal ladestandere og ladestik til elbiler, der er offentligt tilgængelige.

Energistatistik (Energistyrelsen)

Udbydere

Indikatoren disaggregeres på geografi.
Andel husstande med
adgang til VE-baseret
varmeforsyning

Procent

Import og eksport af
energi

TJ

Pris på el og varme

Andel husstande med adgang til VE-baseret varmeforsyning.

Energistyrelsen

Indikatoren beregnes ved at sammenholde den primære varmekilde
med den lokale varmeforsynings produktionsform.

Kroner/enhed

Import og eksport af energi, målt i TJ.
Indikatoren disaggregeres på energitype (råolie, naturgas, vedvarende
energi mv.).
Samlet elpris, inklusive moms, for husholdninger, opgjort for
standardlejlighed (2.000 kWh/år) og parcelhus (4.000 kWh/år).

Energistyrelsen

Energistyrelsen

Vægtet gennemsnit af fjernvarmepriser for standardlejlighed (75 kvm)
og standardhus (130 kvm).
Samlet gaspris, inklusive moms, for husholdninger.
Andel husstande med
mulighed for alternative
ligeværdige
forsyningsmuligheder,
inklusive egenproduktion
(el og varme)

Procent

Nærmere operationalisering udestår.

Energistyrelsen
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Andel husstande med
dynamiske og fleksible
tariffer, inklusive
differentierede priser (el,
varme, gas, vand mv.)

Procent

Nærmere operationalisering udestår.

Energistatistik (Energistyrelsen)

Forbrug af energi i
husholdning, opgjort på
formål

TJ

Forbrug af energi i husholdninger til varme, opvarmning af vand,
belysning, madlavning mv.

Eurostat, “Energy
consumption in households by type of
end-use”

7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
Andel vedvarende
energiforbrug til diverse
formål

Procent

Andel vedvarende energiforbrug i opvarmning og
nedkøling/transport/elektricitet.

Eurostat

Andel vedvarende
energiforbrug opdelt
efter industri og
husholdninger

Procent

Andel vedvarende energiforbrug opdelt efter industri og husholdninger.

Energistyrelsen

Offentlig støtte til
vedvarende energi

Kroner

Summen af offentlig støtte til produktion af vedvarende energi.

Danmarks Statistik

CO2-udledning per kWh

Gram CO2/kWh

Gennemsnitlig CO2-udledning per forbrugt kWh henholdsvis el og
varme.

Andel vedvarende energi
i energiproduktionen

Procent

Andel energi produceret som vedvarende energi.

Energistyrelsen

VE's andel af den
samlede energi, opgjort
på kommuneniveau
Andel VE i Danmarks
bruttoenergiforbrug

Procent

Indikatoren disaggregeres på el og varme.
Vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug, opgjort på
kommuneniveau.

Data2Go (Region Syddanmark)

Procent

Energinet

Energistatistik (Energistyrelsen)
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Fordeling i drivmidler til
transport

TJ

Fordelingen i drivmidler anvendt til transport, målt i total TJ.

Energistatistik (Energistyrelsen)

Indikatoren disaggregeres på flybrændstoffer, dieselolie, motorbenzin,
bioethanol/-diesel, el og andre drivmidler.

7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Overskudsvarme fra
industrien

PJ

Mængden af overskudsvarme skabt i industrien.

Danmarks Statistik

Nøgletal for
energiforbrug indenfor
brancher
Energiforbrug i forhold til
bruttoværditilvækst i
landbruget
Fordeling af
bygningsmasse efter
energimærke
Endeligt energiforbrug/
bruttoenergiforbrug

kWh/enhed

Energiforbrug per henholdsvis kvadratmeter og årsværk. Nøgletal for energiforbrug (Energistyrelsen)

kWh/enhed

Opgøres på danske brancher.
Samlet energiforbrug i landbruget i forhold til
bruttoværditilvæksten.

Kapacitetsudnyttelse af
investeringer

Nøgletal for energiforbrug (Energistyrelsen)

Procent

Andel kvadratmeter i den samlede danske
bygningsmasse fordelt efter energimærke.

Energistyrelsens Energimærkeordningen

PJ/PJ

Endeligt energiforbrug sammenholdt med
bruttoenergiforbrug.

Danmarks Statistik

Milliarder
kroner/PJ

Bundet kapital (milliarder kroner) i forsyningssektorerne
i forhold til forsyningen (el, varme og gas).

Danmarks Statistik

7.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende
energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og
ren energiteknologi.
Midler anvendt til
energiforskning

Kroner

Energivirksomheders investeringer i forskning- og
udvikling.

Danmarks Statistik (FUI-undersøgelse)
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7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i
udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med
deres respektive støtteprogrammer.
Antal udviklingslande,
hvor der ydes assistance
til energiforskning

Antal

Antal udviklingslande, som Danmark støtter med
finansiering og teknisk assistance til forskning i
ren energi, til udvikling af vedvarende energiproduktion,
inklusive hybridsystemer, samt størrelsen i den
yderligere mængde af investeringerne i ren energi, som
den danske støtte har været katalysator for.

Danida

Andel udviklingsbistand
målrettet energiområdet

Procent

Andel dansk udviklingsbistand, der er målrettet
projekter med fokus på energiområder.

Danida

Antal udviklingslande
støttet indenfor
vedvarende energi

Antal

Antal udviklingslande, som Danmark har støttet i forhold Danida
til at opnå en større andel vedvarende energi i deres
nationale energimiks.

Mængden af direkte
investeringer, opgjort på
støttelandenes egne
investeringer

Kroner/euro

Støtte målt i forhold til støttelandenes egne
investeringer til opgradering af infrastrukturen.

Danida
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Verdensmål 7. Bæredygtig energi (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
Andel personer, der
deltager i intelligente
opladningsregimer
Pris på vedvarende
energi

Antal per 1.000

Andel personer, der deltager i intelligente opladningsregimer med for eksempel
delayed charging og Car2Grid.

Kroner/MWh

Pris for vedvarende energi, målt i kroner/MWh.
Indikatoren disaggregeres på energitype (onshore wind, offshore wind, sol mv.)

Andel personer, der selv
producerer el

Procent

Andel personer, der selv producerer el.

Energinet

Indikatoren opgøres for henholdsvis husvindmøller og solceller.

Antal virksomheder, der
Antal
stiller ladning til rådighed

Antal virksomheder, der stiller ladning af elbiler til rådighed for deres
medarbejdere.

Andel husstande, der får
lukket for strømmen

Procent

Andel husstande, der får lukket for strømmen på grund af manglende betaling

Forsyningstilsynet

Elforsyningssikkerhed

Minutter eller
procent

Andel tid, hvor elforsyningen er nede.

Energistyrelsen

Indikatoren kan opgøres i procent eller i antal minutter på et år, hvor en
gennemsnitlig husstand ikke har strøm.

Andel husstande med
adgang til fjernvarme
Antal beskæftigede i
energisektoren

Procent

Andel husstande, der har mulighed for at blive tilknyttet fjernevarme.

Antal

Antal fuldtidsbeskæftigede ansatte i energisektoren samlet set og med grøn
energi isoleret set

Danmarks Statistik
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Andel husstande med
brændeovn

Procent

Andel husstande, hvor brændeovn er den primære opvarmningskilde (ovne til
fast brændsel).

Danmarks Statistik
(Opvarmningsform)

7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
Offentlig støtte til
produktion af energi ved
fossile brændstoffer

Kroner

Direkte (og eventuelt indirekte støtte) til produktion af energi ved fossile
brændstoffer.

Andel bygninger
opvarmet med
varmepumper

Procent

Andel bygningsareal opvarmet med varmepumper.

Vindkapacitet

MW

Samlet vindkapacitet for vindmøller i Danmark.

Antal VE-projekter
indstillet på grund af
modstand i
lokalbefolkningen
Udbetalt kompensation
ved opførelse af
energianlæg

Antal

Indikatoren disaggregeres på kommuneniveau.
Andel vedvarende energiprojekter, der indstilles på grund af modstand i
lokalbefolkningen.

Danmarks Statistik

Indikatoren disaggregeres på helårsbeboelse, sommerhuse, kontorer mv.

Kroner

Energistatistik
(Energistyrelsen)

Samlet udbetalt kompensation til ejendomsejere bosiddende i nærheden af et
opført energianlæg, for eksempel vindmølle- eller solanlæg.

7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Andel udnyttet
overskudsvarme fra
industrien
Indlejret energi ved
nybyggeri

Procent

Andel overskudsvarme fra industrien, der udnyttes.

Ton CO2

Andel tid, vindmøller er
stoppet

Procent

Miljøpåvirkninger relateret til alt, der vedrører byggematerialerne i hele
bygningens livscyklus (produktion, transport, installation, vedligeholdelse,
udskiftning og afskaffelse).
Andel tid, hvor energiproduktionen for danske vindmøller er indstillet
(blandt andet grundet manglende aftager af strømmen).
Indikatoren opgøres som et vægtet gennemsnit baseret på vindmøllens
produktionskapacitet.
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Gennemsnitligt varmetab
i fjernvarmesystemet

Procent

Andel forbrændingsanlæg Procent
med overskud af
affaldsmængder
Overproduktion af energi MW

Det gennemsnitlige varmetab i fjernvarmesystemet.

Dansk Fjernvarmes årsstatistik

Andel affaldsforbrændingsanlæg, der har overskud af affaldsmængder.

Andel danskproduceret energi, som ikke formås anvendt nationalt eller
konverteret til energibærer.

7.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende
energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og
ren energiteknologi.
Omfanget af
Antal
internationalt samarbejde
om energiteknologi
Andel forskningsmidler
Procent
anvendt til
energiforskning
Eksport af
Milliarder kroner
energiteknologi og
-udstyr

Økonomiske midler, antal årsværk og antal projekter målrettet
internationalt samarbejde vedrørende energiteknologi.
Energivirksomheders investeringer i forskning og udvikling som andel af
danske virksomheders samlede forskningsinvesteringer.

Danmarks Statistik (FUIundersøgelse)

Eksporten af energiteknologi og -udstyr som vindmøller, fjernvarmerør,
pumper mv. opgjort i kroner.

Energistatistik (Energistyrelsen)

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i
udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med
deres respektive støtteprogrammer.
Forskning i lagring af
energi

Antal

Antal igangsatte forskningsprojekter vedrørende lagring af
energi.
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Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

12.1 Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de
udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.
Affald opdelt på
fraktioner

1.000 ton

Mængden af affald fra husholdninger.

Miljøstyrelsen

Indikatoren disaggregeres på fraktioner, herunder for eksempel tøj og
tekstiler, batterier, plast og plastemballage mv.
Fund af
sundhedsskadelige
stoffer i fødevarer

Procent

Andel sundhedsskadelige stoffer i kontrolresultater i forbindelse med
Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer.

Fødevarestyrelsen

Indikatoren disaggregeres på fødevaregrupper og fund.
Andel produkter med
sundhedsskadelige
stoffer

Procent

Andel produkter, der sælges i Danmark med stoffer på ECHA’s liste over
skadelige stoffer.

REACH (Det Europæiske
Kemikalieagentur)

12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Fodaftryk per indbygger
Varer med
producentansvar

Diverse enheder
Antal

Fodaftryk målt per indbygger, eventuelt inklusive importerede produkter. Danmarks Statistik
Fodaftryk opgøres i CO2-ækvivalenter, materialer og areal.
Antal varer på det danske marked med producentansvar.

DPA

Indikatoren disaggregeres på varegrupper.
Byggebranchens
miljøaftryk

1.000 ton CO2ækvivalenter

Drivhusgasudledning fra byggebranchens aktiviteter, målt i CO2ækvivalenter.

Danmarks Statistik

Miljøaftryk for nybyggeri,
opgjort på drift og
materialer
Miljøaftryk for dansk
forbrug

1.000 ton CO2ækvivalenter

Miljøaftryk ved anlæggelse af nyt byggeri, opgjort på både
byggematerialer og drift.

SBi

1.000 ton CO2ækvivalenter

Samlet miljøaftryk for dansk forbrug (inklusive import).

Danmarks Statistik
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Andel landbrugsareal
anvendt til økologi

Procent

Landbrugsareal opdelt på landbrugsteknikker, herunder økologi, pløjefrit
mv.

Danmarks økologiske
fodaftryk

Procent

Danmarks økologiske fodaftryk udtrykt i procent biokapacitetsoverskud/- Footprint Network
underskud i forhold til areal.

Affald per indbygger

Kilo/person

Produceret affald per person.

Miljøstyrelsen

Gram CO2/kilo
fødevarer
Procent

Indikatoren disaggregeres på fraktioner, herunder for eksempel tøj og
tekstiler, batterier, plast og plastemballage mv.
Udledning i CO2-ækvivalenter per kilo producerede og/eller solgte
fødevarer.
Andel EPD-mærkede byggematerialer solgt i Danmark.

Danmarks Statistik

CO2-udledning som følge
af fødevareforbrug
Andel EPD-mærkede
byggematerialer

Danmarks Statistik

EPD

Indikatoren vægtes i forhold til mængden af de solgte materialer.

Antal biler per husstand

Antal

Gennemsnitlige antal biler per husstand, opgjort efter drivmiddel
(benzin, el, diesel eller andet).

Danmarks Statistik (Bilstatistikken)

Udledninger fra transport

Ton CO2ækvivalenter

Udledninger fra transport, opgjort i CO2-ækvivalenter.

DMU Årlige emissionsberegninger eller
transportvaneundersøgelser

Indikatoren disaggregeres på transportmiddel.
Forbrug af fødevarer

Ton

Forbrug af fødevarer efter type (kød, grønt, mælkeprodukter mv.).
Opgøres som producerede fødevarer korrigeret for handel.

Antal eco-mærkede
produkter

Andel

Andel produkter med nordisk svanemærke eller EU-blomst, der sælges
indenfor hver varekategori

Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken og
Udenrigshandel) eller
Fødevarestyrelsens kostundersøgelse
Miljømærkning Danmark

12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og
forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.
Madspild per husstand

Kilo

Madspild og øvrigt madaffald per husstand per år for forskellige typer
husstande (enfamiliebolig, etagebolig mv.).

Miljøstyrelsen
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Madspild per husstand,
opgjort på
fødevaregruppe

Kilo

Estimeret madspild per husstand per år for forskellige typer husstande
(enfamiliebolig, etagebolig mv.).

Miljøstyrelsen

Indikatoren opgøres for fødevaregrupper (kød, mejeri, bageri,
langtidsholdbare fødevarer, frugt og grønt samt fødevarevæsker).
Ton madspild, opgjort på branche (husstande, detailhandel, hoteller og
restauranter samt institutioner og storkøkkener.

Madspild, opgjort på
branche

Ton

Andel kommuner, der
indsamler mad- og
køkkenaffald separat
Organisk affald, opgjort
på kommuneniveau

Procent

Andel kommuner, der i hele eller dele af kommunen indsamler mad- og
køkkenaffald separat.

Ton

Ton mad- og køkkenaffald, opgjort på kommuneniveau.

Miljøstyrelsen

Indikatoren disaggregeres på, hvorvidt affaldet genanvendes,
forbrændes eller deponeres.
12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de
aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på
menneskers sundhed og miljøet.
Forbrug af emballage

Ton

Produceret affald, opgjort 1.000 ton
på affaldsfraktioner

Emballageforsyningen i Danmark, opgjort som ton henholdvis glas, plast, Miljøstyrelsen
papir og pap, jern og metal samt træ.
Mængden af produceret affald disaggregeres på fraktioner, herunder for Miljøstyrelsen
eksempel tøj og tekstiler, batterier, plast og plastemballage mv.

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Forbrugt mængde af
jomfruelige materialer

Ton

Genanvendelsesraten for
emballage

Procent

Forbrugt mængde af jomfruelige materialer. Indikatoren opgøres på
materialetyper (biomasse, metalliske mineraler, ikkemetalliske mineraler
og fossil energi).
Genanvendelsesraten for emballageaffald, opgjort for henholdsvis glas,
plast, papir og pap, jern og metal samt træ.

Miljøstyrelsen
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Genanvendelsesraten,
opgjort på affaldskilder

Procent

Andel affald, der henholdsvis genanvendes, forbrændes og deponeres.

Miljøstyrelsen

Mængden af affald opgøres i vægt.
Indikatoren disaggregeres på affaldskilde, herunder husholdninger,
service, industri, bygge og anlæg samt andet erhverv.

Returprocent for dåser og Procent
flasker

Andel engangsdåser og -flasker med pant, der returneres.

Dansk Retursystem

12.6 Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger
om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
Antal grønne jobs

Antal

Andel pensionsselskaber Procent
med proces for
"ansvarlige investeringer"

Antal jobs i den danske grønne sektor, opgjort i fuldtidsstillinger.

Danmarks Statistik (Gron1)

Grønne jobs inkluderer jobs indenfor miljøbeskyttelse,
ressourcebesparelse, specifikke grønne varer og tjenester samt renere og
ressourcebesparende produkter.
Andel pensionsselskaber, der har implementeret en proces for "ansvarlige
investeringer".
Indikatoren kan opgøres på investeringstype (obligationer, aktier,
ejendom mv.)

12.7 Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.
Andel bæredygtige
indkøb i det offentlige

Procent

Offentlige bæredygtige indkøb målt i kroner delt med samlede indkøb målt
i kroner.

Andel udbud med
bæredygtighedskriterie

Procent

Andel udbud, der har indskrevet et bæredygtighedskriterie.
Indikatoren opgøres som andel af alle udbud og som andel af den samlede
udbudssum i kroner.

Økologiprocent i de
kommunale køkkener

Procent

Andel økologiske madvarer i de kommunale køkkener.

Danmarks Statistik

Indikatoren opgøres på vægt af fødevarerne.
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Indregistrerede
kommunale elkøretøjer

Procent

Andel kommuner med
Procent
bæredygtig indkøbspolitik
Andel kommuner, der
offentliggør rapporter om
bæredygtighed

Procent

Andel kommunale køretøjer (biler og busser), der kører på el.

Danmarks Statistik

Alternativt i forhold til klassificering af energieffektivitet.
Andel kommuner, der har en indkøbspolitik, der eksplicit forholder sig til
bæredygtighed.

Indberetning fra kommuner

Andel kommuner, der offentliggør rapporter om bæredygtighed, CO2regnskab eller lignende.

Indberetning fra kommuner

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni
med naturen.
Andel skoler tilmeldt
Grønt Flag-ordningen

Procent

Andel skoler, der er tilmeldt Friluftsrådets Grønt Flag-ordning

Friluftsrådet

12.a Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige
forbrugs- og produktionsmønstre.
Udviklingsbistand
målrettet mere
bæredygtighed

Kroner

Beløb i udviklingsbistand målrettet støtte til mere bæredygtige forbrugsog produktionsmønstre i udviklingslandene.

Danida

12.b Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber
arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter
Antal passagerer på
internationale flyvninger
Antal rejste kilometer

Udledning fra
krydstogtskibe

Antal

Antal passagerer på international rutetrafik fra danske lufthavne.

Danmarks Statistik

Kilometer

Rejser ud af Danmark.

Danmarks Statistik eller DTU
(transportundersøgelsen)

Ton

Indikatoren opgøres i antal kilometer og disaggregeres for fly, tog,
krydstogt og bil.
Udledning fra krydstogtskibe anløbet i danske havne.

DCE

Indikatoren opgøres for NOx og PM2,5.
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Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

12.1 Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de
udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.
Faktisk individuelt
forbrug

Kroner

Gennemsnitligt faktisk individuelt forbrug per indbygger.

Europæisk købekraftsundersøgelse
(Eurostat)

Antal handlingsplaner

Antal

Antal nationale handlingsplaner for bæredygtigt forbrug.

Indberetning fra styrelser

12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Andel bæredygtighedscertificeret nybyggeri

Procent

Andel kvadratmeter nybyggeri, der er bæredygtighedscertificeret.

Miljøaftryk for
standardproduktkurv

Ton CO2ækvivalenter

Udledning fra en standardproduktkurv, opgjort i CO2-ækvivalenter.

Løbetid for maskiner og
produkter

År

Gennemsnitlig løbetid for udvalgte maskiner og produkter (elektronik,
biler, husholdningsartikler mv.)

CO2-aftryk for emballage 1.000 ton CO2ækvivalenter

CO2-aftryk for emballage forbrugt i Danmark.

Andel nedbrydeligt
emballageaffald

Procent

Indikatoren beregnes ved at estimere et CO2-aftryk i ækvivalenter fra
mængden af emballageaffald.
Andel emballageaffald, der er nedbrydeligt.

Andel genanvendt slam

Procent

Andel slam, der genanvendes.

1.000 ton

Indikatoren disaggregeres på andelen af slam, der henholdsvis
genanvendes til landbrugsjord, komposteres, forbrændes og deponeres.
Mængden af udvundet fosfor til produktion af gødning.

Udvundet fosfor

BBR og Green Building Council
Denmark

Miljøstyrelsen (affalds- og
emballagestatistik)
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen
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Mængden af elektronisk
affald

1.000 ton

Mængden af elektronisk affald produceret.

Miljøstyrelsen

Handelsbalance for
fødevarer
Miljøbelastning ved
investeringer i forhold til
værditilvæksten

Ton

Import og eksport af fødevarer.

Danmarks Statistik (Udenrigshandel)

Urban farming

Ton

Brug af penicillin i
husdyrproduktion

Ton

Andel husdyr i økologisk
produktion

Procent

Andel husdyr, der indgår i friland eller økologisk produktion.

Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken)

Andel landbrugsareal
anvendt til produktion af
fødevarer
Miljøaftryk for produktion
af dyrefoder
Anvendelse af pesticider

Procent

Andel landbrugsareal, der anvendes direkte til produktion af fødevarer
(ikke produktion af dyrefoder).

Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken)

Ton CO2ækvivalenter
Ton

Ton CO2-ækvivalenter udledt ved produktion af dyrefoder.

Import af soja og
palmeolie

Ton

CO2/kroner

Ton fødevarer produceret ved landbrug i byerne.

Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken)

Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken)
Mængden af pesticider og fungicider anvendt i landbruget.
Danmarks Statistik
(Landbrugsstatistikken)
Dansk import af henholdsvis soja (oliekager og andre faste restprodukter Danmarks Statistik (KN8Y)
fra udvinding af sojaolie) og palmeolie (diverse produkter bestående af
palmeolie).

12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og
forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.
Antal aktive brugere af
madspildsapps

Antal

Antal aktive brugere i Danmark på apps med formål om at reducere
madspild.
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Andel producerede
fødevarer, der ikke
konsumeres af
mennesker

Procent

Andel fødevarer (producerede, plus import, minus eksport), der ikke
konsumeres af mennesker. Her fratrækkes landbrugsvarer produceret til
foder samt madspild.

CO2-udledning for
bioaffald

CO2ækvivalenter

Estimeret udledning, opgjort i CO2-ækvivalenter, for produktion af
fødevarer, der ender som bioaffald.

Antal måltidskasser

Antal

Her indregnes forskelle mellem kød og frugt/grønt i madspildet.
Antal måltidskasser solgt i Danmark.

Forholdet mellem faktisk
og teoretisk maksimal
fødevareproduktion

Procent

Forholdet mellem den faktiske fødevareproduktion og den teoretiske
maksimale fødevareproduktion.

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Mængden af destruerede
nonfood-produkter

1.000 ton

Mængden af nonfood-produkter, der årligt destrueres i Danmark

Andel affald, der sorteres

Procent

Mængden af affald fra husholdninger, der sorteres.

Antal

Indikatoren disaggregeres på affaldstype, herunder bioaffald, plastik, pap
og papir mv.
Antal jobs tilknyttet reparationsbranchen, opgjort i fuldtidspersoner.

Antal jobs i
reparationsbranchen

Danmarks Statistik

Indikatoren opgøres ved at sammenlægge brancher målrettet reparation,
for eksempel reparation af boretårne, reparation af mineudstyr og
reparation af motorkøretøjer.

Andel genanvendte paller Procent
Antal repaircafeer

Antal

Ton indsamlet tøj til
genbrug

Ton

Genanvendt mængde paller, herunder europapaller, engangspaller,
fiskepaller mv.
Antal repaircafeer i Danmark.

Miljøstyrelsen

Mængden af tøj indsamlet til genbrug hos for eksempel Røde Kors og
Kirkens Korshær.

Indberetning fra organisationer

repaircafedanmark.dk
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Andel personer, der
deltager i deleøkonomien

Procent

Andel personer, der aktivt har deltaget i aktiviteter relateret til
deleøkonomien indenfor det seneste år.
Indikatoren kan disaggregeres på, hvorvidt dette var som udbyder eller
aftager.

12.6 Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger
om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
Antal virksomheder, der
offentliggør spild

Antal

Antal virksomheder, der offentliggør deres spild af ressourcer.

12.7 Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.
Mængden af
plastikservice i
kommunale institutioner

Ton

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni
med naturen.
Andel unge med
kendskab til
bæredygtighed
Andel skoler, der
underviser i
verdensmålene og
bæredygtighed
Andel skoler med CSRpolitik

Procent

Andel unge, der angiver at have stort kendskab til
bæredygtighed.

Procent

Andel skoler, der har fag eller projektuger om
henholdsvis FN’s Verdensmål og bæredygtighed.

Procent

Andel skoler, der har en CSR-politik.

12.b Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber
arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter
Antal bæredygtige
hoteller

Antal

Antal hoteller med ISO 14001-certificering for miljøstandard.

Dansk Standard
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CO2-aftryk fra turisme

Ton CO2ækvivalenter

CO2-aftryk fra turismeindustrien i Danmark.

Antal feriedage afholdt i
Danmark

Antal

Antal overnatninger i Danmark for danske turister.

Danmark Statistik

Indikatoren disaggregeres for camping, feriehuse, hoteller og feriecentre.
Andel Gold Standardrejser

Procent

Andel pakkerejser købt igennem rejsebureauer, der har en Gold Standardbæredygtighedscertificering.

Antal udenlandske
turister i Danmark

Antal

Antal overnatninger i Danmark for udenlandske turister.

Antal besøgende til
attraktioner, der
fremmer bæredygtig
dannelse

Antal

Antal besøgende til attraktioner, der fremmer bæredygtig dannelse, for
eksempel kulturinstitutioner og naturparker.

Danmarks Statistik
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Verdensmål 13. Klimaindsats (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.
Forsikringsudbetalinger Antal præmier udbetalt
i forbindelse med
stormflod, skybrud,
orkaner og tørke
Areal påvirket af
Kvm
ekstremt vejr

Antal forsikringssummer udbetalt til skader forårsaget af
henholdsvis stormflod, skybrud, orkaner og tørke. Opdeles på
typer af ekstremt vejr.

Forsikringsselskaber

Bebygget areal, som årligt påvirkes af henholdsvis stormflod og
skybrud.

Kommunedata kombineret med DCEdata

Påvirkning af tørke

Antal dage med
afbrændingsforbud/mulige
antal dage

Samtlige dage i landets kommuner, hvor der har været
afbrændingsforbud.

Kommunedata

Økonomiske udgifter
forbundet med storm,
orkan, stormflod og
skybrud
Grunde i risiko for
grundvandsskade

Kroner

De samlede økonomiske tab i forbindelse med ekstremt blæsevejr. Stormrådet

Antal

Antal grunde, som ligger placeret i en blue-zone.

DMI og Danmarks Statistik

Infrastruktur i risiko
for grundvandsskade
Vådområder

Kilometer

Kilometer infrastruktur, som ligger placeret i blue-zone.

DMI og Danmarks Statistik

Gennemsnit af samlet areal
vådområder/kommunens
totalområde
Kilometer kystbeskyttet
kyststrækning/kilometer
total kyststrækning

Kommunalt anlagte vådområder til opsamling af vand.

Kommunedata

Kystsikring og
kystbeskyttelse

Antal registrerede
Antal i alt/antal kommuner
overløb fra kloaker og
spildevandsrenseanlæg

Andel af den danske kyststrækning, der er
Kystdirektoratet
kystsikret/kystbeskyttet. Opdeles i sandfodring og fast kystsikring.

Antal gange 1) separatkloakerede områder, 2) fælleskloakerede
områder eller 3) renseanlæg løber over. Opgøres per type.

Miljøstyrelsen eller Geodatastyrelsen
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Høstudbytte

Udrykninger med
Antal udrykninger
beredskab i forbindelse
med ekstremt vejr

Høstudbytte per korntype som proxy for effektiviteten i landbruget Danmarks Statistik
og derfor også forholdene for at dyrke jorden, herunder tørke og
oversvømmelse.
Antal udrykninger med (akut) beredskab til klimarelaterede
Kommunedata
hændelser, herunder stormflod, skybrud, tørke og storm/orkan.
Kan eventuelt deles med antal hændelser af ekstremt vejr.

Arealudnyttelse til
indsamling af vand

Multifunktionel udnyttelse af arealer, som kan indsamle
vandmængder, hvis det bliver nødvendigt.

13.2

Hkg/hektar

Kubikmeter per kommune

Kommunedata

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Kommuner med
Andel kommuner
klimaplan foruden den
obligatoriske
tilpasningsplan
Kommunalplaner med
Andel kommuner
eksplicit strategi for og
fokus på opbevaring af
vand (stormfloder og
regnvand), herunder
hvordan vandet bruges
som ressource

Andelen af danske kommuner, som har en offentlig tilgængelig
klimaplan.

Kommunedata

Andelen af danske kommuner, som har en offentlig tilgængelig
vandplan.

Kommunedata

Kommuner, der
udarbejder CO2regnskab
Investering i
energirenovering

Andel

Andelen af danske kommuner, som har et offentligt tilgængeligt
CO2-regnskab.

Kommunedata

Kroner

Totale kommunale investeringer i energirenovering (proxy for
klimaambition).

Kommunedata

Investering i mobilitet

Kroner

Totale kommunale udgifter til offentlig transport.

Kommunedata

Offentlig investering i
forskning

Kroner

Totale offentlige bevillinger til grøn forskning og innovation.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Ejendomme

Totalt antal ejendomme
med given energiklasse

Fordelingen af ejendomme på energiklasser, herunder opdelt på
ejerforhold, alder på bolig, almen bolig osv.

Energistyrelsens
energimærkeordning
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Statslig støtte til
udvinding af fossile
brændstoffer
Udledning af fossile
brændstoffer per
indbygger
Energiforbruget til
import
Det grønne skattetryk

13.3

Værdien af udbud til udvidelse af fossile brændstoffer.

Ton per indbygger

Udledning af fossile brændstoffer per indbygger i Danmark.
Opdeles på transport, forbrug og lignende større kategorier.

Fodaftryk

Udledning af fossile brændstoffer i forbindelse med import af varer
i Danmark.
Andel af de offentlige indtægter, som kommer fra grønne afgifter. Danmarks Statistik

Andel

DCE – Aarhus Universitet

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning,
skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Antal skoler, som
deltager i program
målrettet uddannelse
for bæredygtig
udvikling

13.a

Kroner

Antal

Antal UNESCO Verdensmålsskoler, antal skoler, der er med i
verdensmålscertificeringen 2030 Skoler, og antal Grønt Flagskoler.

Den danske UNESCOnationalkommission, CHORA og
Friluftsrådet

Indikatoren opgøres for hver af de ovenstående certificeringer.

De udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's Rammekonvention om Klimaændringer, skal indfris, til målet om i
fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for
meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse, og Den Grønne Klimafond skal kapitaliseres snarest
muligt.

Fordeling af
udviklingsmidler til
mitigation og adaption

Procent

Fordeling af Danmarks bidrag til mitigation og adaption i forhold
til klimaindsats (Parisaftalen indeholder et princip om fifty-fifty).

Danida/Udenrigsministeriet

Danmarks bidrag i
forhold til Parisaftalen

Procent

Andel, som Danmark har mobiliseret af vores "fair share".

Danida/Udenrigsministeriet

13.b

Der skal fremmes mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til
klimaændringer i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og
marginaliserede samfund.
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Offentlig støtte til
klimarelaterede
foranstaltninger

Procent

Andelen af udviklingsbistanden, som går til klimarelaterede
foranstaltninger og bekæmpelse af klimakatastrofer.

Danida/Udenrigsministeriet
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Verdensmål 13. Klimaindsats (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.
Klager i
forsikringssager
vedrørende stormflod
Stormflod

Antal

Klager over forsikringsafgørelser i sager vedrørende stormflod.

Stormrådet

Antal

Antal erklærede stormfloder (teknisk er der tale om stormflod, hvis
vandstanden i havet har været så høj, at den statistisk forekommer
sjældnere end hvert 20. år).

Stormrådet og DMI Klimaatlas

Grundvandshøjde

Kvm

Antal kvm, som har "høj grundvandsstand" på et givent tidspunkt.

GEUS

Uudnyttet
landbrugsjord

Procent

Andelen af landbrugsjord, som ikke bruges (som proxy for
oversvømmelse).

Andel personer, som er Procent
dækket af forsikringer i
forhold til
klimarelaterede
hændelser
13.2

Andel husejere, hvis hus er forsikret i forhold til storm og
vandskader.

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Kendskab til redskaber
angående
klimatilpasninger

Procent

Statslig støtte til
udvinding af fossile
brændstoffer
Energiforbrug til
eksport og import per
indbygger

Kroner
Ton/1.000 kroner

Andel boligorganisationer, bygherrer og lignende, der har kendskab
til værktøjerne klimamodel.dk, klimatilpasning.dk (herunder PLASK)
mv., der kan hjælpe med at opgøre samfundsøkonomisk værdi af
klimatilpasninger og klimasikringer.
Støttekroner øremærket udvinding af fossile brændstoffer indenfor
de 12 seneste måneder.

Survey til målgruppe

CO2-udledning ved import og eksport per 1.000 kroner import og
eksport.
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Statslige indtægter fra
grønne afgifter et
givent år

Kroner

Budgetterede statslige indtægter fra grønne afgifter.

Finansloven

Strategi for
naturovervågning –
dataunderstøttelse af
området

Kategorisk

Hvorvidt Miljøstyrelsen indfrier deres resultatkontrakter.

Miljøstyrelsen

13.3

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning,
skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Undervisning/tema i
klimaforandringer og
klimaproblematikken
Videreuddannelse i klima

Andel

Andel grundskoleelever, der har haft undervisning i
klimaforandringer indenfor det seneste år.

Repræsentativ survey

Antal

Antal STÅ (studenterårsværk) på uddannelser i klima.

Den Koordinerede Tilmelding: kot.dk

Grunduddannelse i klima

Antal grundskoler og
ungdomsuddannelser

Medlemmer af Grøn Skole-programmet.

https://groenskole.dk/

13.b
Civil støtte til
klimarelaterede
foranstaltninger

Der skal fremmes mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til
klimaændringer i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og
marginaliserede samfund.
Kroner

Støtte – mobiliseret gennem organisationer – til klimarelaterede
begivenheder.

Større støtteorganisationer
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Verdensmål 14. Livet i havet (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter,
herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
Mængde affald i danske
farvande

Niveau af udledning af
næringssalte til havet
Gennemsnitligt niveau af
alger og klorofyl i havet

Enhed per 100
Måling af affald i danske farvande, eventuelt ved strandtællinger.
m. kyststrækning
eller lignende
Hvis mulig kan indikatoren disaggregeres på type af affald, for eksempel
glas, metal, papir/par, tekstiler, gummi og plastik.
kilo/hektar
Nitrat og fosfor per ha.

Mg/m2

Alger og klorofyl i danske farvande som opgjort på stikprøvebasis.

NOVANA (Miljøstyrelsen)

DCE – Aarhus Universitet

NOVANA

Dækslid (stor kilde til
forurening med
mikroplast)

Solgte dæk

Hvor mange bildæk der sælges i et givent år. Et alternativt mål kunne
være belastningen af det danske vejnet.

Måling af mikroforurening i havene
Reduktion af
mikroforurening mikroplast,
medicinrester,
kemikalier,
hormonforstyrrende
stoffer og tungmetaller i havene

Mg/l

Mikroplast, medicinrester, kemikalier, hormonforstyrrende stoffer,
NOVANA
sprøjtemidler og tungmetaller
Måling af mikroforurening i danske farvande. Herunder eksempelvis fra
DTU Aqua eller NOVANA
bildæk og bundmaling på skibe. For de fleste stoffer er måleenheden
mg/l. For mikroplast er der stor usikkerhed om hvilken måleenhed der er
hensigtsmæssig (mg/l eller antal/l).

Antal forladte fiskenet

Antal

Mængden af affald bragt
ind af fiskere

Ton

Mg/l

Opgørelse af hvor mange fiskeredskaber, som der sælges, og hvor
Miljøstyrelsen
mange, som der indleveres. Differencen minus estimat på fiskeredskaber
i brug på nuværende tidspunkt.
Mængden af havaffald, som fiskere fisker op og herefter afleverer i
Danske Havne-forening alternativt
havnen.
DTU Aqua.
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Tømning af oliebeholdere
på skibe

Antal domme

Antal overskridelser af lovgivningen mht. renselse af oliebeholdere.

DST KRIM

14.2 Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a.
ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.
Biodiversitet

Antal

Arter i havet (dyr og planter).

DTU Aqua eller Institut for Biozymes
ved AU.

Registrering af
forurening af havene

Måleenhed per l.
vand

Måling af miljøfarlige stoffer i havbund, muslinger og fisk. Stoffer: phenoler NOVANA (Miljøstyrelsen)
og blødgørere (havbund) og metaller, klorerede pesticider og bromerede
flammehæmmere (muslinger og fisk).

Visning af data fra
beskyttede havområder
Antal havarter på
rødlisten/antal totale
truede arter
Ålegræs som proxy for
godt havmiljø

Areal rev

Overvågning af naturtyper - herunder areal med forskellige typer rev.

NOVANA (Miljøstyrelsen)

Antal

Antal havarter som kategoriseres som "kritisk truet", "truet" eller "sårbar"
på Rødlisten.

Naturstyrelsens Rødliste (opgjort ved
AU)

Gennemsnitlig
dybdegrænse

Den dybde, hvor 10 % af havbunden er dækket af ålegræs (jo dybere
ålegræsset når ned, desto bedre).

Miljøtilstand.nu

Badevandskvalitet

Andel

Andel af badesteder med "good" eller "excellent" badevandskvalitet (i den
vanlige badesæson mellem d. 1. jun til d. 1. sep.)

Miljø og Fødevareministeriet

14.4 Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og
for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst
muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.
Punktforurening fra
havdambrug og andre
typer dambrug
Andel af kvoterede arter
med forvaltningsplan

Kilo

Hvor mange kilo fisk der produceres årligt fra: Havdambrug, traditionelle
dambrug, FREA-dambrug, åleopdræt, muslingefarme og alm. fiskeri.

Danmarks Statistik og Fiskeristyrelsen

Procent

Andel af kvoterede arter, hvor der ligger en forvaltningsplan.

DTU Aqua

34

Andelen af
økologisk/konventionelt
fiskeforbrug

Kilo

Produceret/fanget kilo økologisk fisk kontra produceret/fanget kilo
konventionel fisk.

Danmarks Statistik

Andelen af det danske
fiskeri, som er MSC
certificeret

Procent

Andel MSC certificeret opdrættet/fanget fisk delt med den samlede
mængde opdrættet/fanget fisk.

Danske fiskeres producent
organisation

Andelen af det danske
dambrugs-opdræt, som
er ASC mærket

Procent

Andel ASC mærket opdrættet fisk delt med den totale mængde
opdrættet fisk.

14.5 Inden 2020 skal mindst 10 procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og
baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.
Areal fredet hav

Kvadratkilometer

Arealet af fredningsbælter, som er fredede helårligt (fredede for fiskeri).

Fiskeristyrelsen

14.b Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.
Sammensætning af
fiskeflåden

Andel

Andel af forskellige fiskefartøjer opdelt på størrelse.

Fiskeristyrelsen

Ejerskab af fiskekvoter

Antal

Kvotekoncentrationen (hvor mange fiskere har rent faktisk ejerskab i
kvoterne)?

Danmarks Statistik
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Verdensmål 14: Livet i havet (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

14.2 Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a.
ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.
Udslip af næringsstoffer
til vandløb

Måleenhed per l.
vand

Måling af forurenende stoffer blandt andet kviksølv, blødgørere og
sprøjtemidler i vandløb.

NOVANA

Regulering af landbrugets Måleenhed per l.
udslip til havet
vand

Måling af næringsstoffer og kloroyl i havet.

NOVANA

Registrering af invasive
arter i havet

Antal havdyr, som er kategoriserede som invasive arter.

Miljøstyrelsen

Estimeret antal
havdyr

14.4 Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og
for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst
muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.
Udbredelse af trawl-frie
områder

Andel

Udbredelsen af trawl-frie områder i dansk farvand.

14.5 Inden 2020 skal mindst 10 procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning
og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.
Arealer med iltsvind

Ilt mg/l

Dispensationer fra
kystbeskyttelsesloven

Antal

Arealer med iltsvind
Dispensationer fra planloven om kystbeskyttelse.

NOVANA
Kystdirektoratet

14.6 Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig,
urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og
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effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af
Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

14.a Den videnskabelige viden, forskningskapacitet og overførsels af havteknologi skal øges, idet der tages hensyn til "the Intergovernmental
Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at
øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

Forskning i
teknologier til at
fjerne mikroplast

Andel af forskningsmidler, som går til at udvikle teknologi, som kan fjerne mikroforureninger fra naturen

14.c Beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer skal øges ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet
i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres
ressourcer, som anført i paragraf 158 i "The future we want".

?

Fiskeristyrelsen?
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Verdensmål 15: Livet på land (bruttoliste)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

15.1 Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser,
specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler
Totalt areal af Natura
2000-områder på land

Kvm Natura 2000 Totalt antal kvm landområde, der er kategoriseret som Natura 2000-område.
område i forhold
til samlet
landområde i
Danmark

Miljøstyrelsens NOVANA

Vandkvalitet i søer

Fosfor (mg/l)

Gennemsnitlig mængde af fosfor i søer.

Miljøstyrelsens NOVANA

Kvælstof i søer

Kvælstof (enhed
udestår)

Gennemsnitlig mængde kvælstof i forbindelse med stikprøvemålinger i søer.

Miljøstyrelsens NOVANA

Antal søer og kilometer
vandløb med
målopfyldelse i
vandområdeplanen

Procent med 100
% målopfyldelse

Andelen af søer og vandløb, der vurderes at målopfylde vandområdeplanen.

Miljøstyrelsens NOVANA
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Registreret dødt ved i
Rumfang per
forbindelse med
stikprøvemåling
stikprøvemålinger i skove

Det døde ved registreres som relativt store vedstykker (”coarse woody debris”), der
opfylder mindstemålene på en diameter over 20 cm og en længde over 2 m.

Miljøstyrelsens NOVANA

Totalt areal af fredet og
beskyttet jord

Areal af §3-beskyttet naturområde og IUCN klassificeret land.

Miljøstyrelsens NOVANA
eller IUCN kategorier

Areal

15.2 Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og
skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set
Totalt areal af offentlige
skove og private skove.
Opgøres separat og
aggregeret og på
skovtype om muligt.

Hektar

Det totale skovområde i Danmark.

Skovstatistikken, KU

Danmarks skoves
kulstofbeholdning

Ton

Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse.

Skovstatistikken,
Københavns Universitet

Hektar med store
græssere

Hektar

Det totale skovområde med store græssere (tilskud hertil).

Landbrugsstyrelsen

15.3 Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og
oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.
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Pløjefrie arealer

Hektar

Hektar markarealer som dyrkes pløjefrit.

Danmarks Statistik

Braklagt landbrugsareal

Hektar

Areal af braklagt landbrugsområde i et givent år.
Indikatoren kan eventuelt disaggregeres på braklægning med og uden tilskud, hvis
data haves.

AFG5 (Danmarks
Statistik)

15.5 Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden
2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter
Finansiering af
naturbeskyttelse

Kroner

Finanslovsmidler afsat til og brugt på naturbeskyttelse, naturpleje og
naturgenopretning for indeværende år.

Finanslov

Privat donation til
naturbeskyttende formål

Kroner fra top 10
NGO'ere

Private donationer til naturbeskyttelsesformål.

NGO
regnskabsoplysninger

Biodiversitet

Score

Scoring på biodiversitetsbarometeret.

Danmarks
Naturfredningsforening
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Fuglearter, ynglende

Antal ynglende
fuglearter i
Danmark

Antallet af unikke, ynglende fuglearter i Danmark.

Miljøstyrelsen,
alternativt data fra
Dansk Ornitologisk
Forening

Græsning

Andel af
Areal m. græsning som indikator for biodiversitetsfremme.
landbrugsarealer,
som er afsat til
afgræsning

Danmarks Statistik
(arealdække måling)

Biodiversitet i søer og
vandløb (smådyreliv)

Afklaring afventer Gode forhold for småt dyreliv i søer og vandløb.

Miljøstyrelsens
NOVANA/Miljøtilstand.nu

Måling af plantelivet og
svampe

Afklaring afventer Bestanden af plantelivet og svampe.

Fugle og Natur, ATLAS
eller Miljøstyrelsen

Antal overtrædelser af
naturbeskyttelsesloven

Antal

Antal domme for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Danmarks Statistik
(KRAF)

Kvm beskyttet natur per
kvm by og
infrastrukturanlæg
Fordeling af
Landbrugsstøtte

Procent

Kvm beskyttet natur som en andel af det samlede areal til by og infrastrukturanlæg.

Danmarks Statistik
(arealdække måling)

Andel

Andel af landbrugsstøtten som gives til at opretholde biodiversitet og økosystemer.

Landbrugsstyrelsen

15.6 Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til
sådanne ressourcer, som aftalt internationalt
Antal aktive patenter på
genetisk modificerede
organismer

Antal

Antal patenter på opfindelser, som involverer genetisk modificerede organismer.

Patent- og
varemærkestyrelsen

15.7 Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både
efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr
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Antal CITES
certificeringer givet
(proxy for interesse på
området)

Antal

Man skal have et CITES certifikat, hvis man skal importere/eksportere vilde dyr og
planter.

Miljøstyrelsen

Antal enheder konfiskeret Antal
ved CITES-kontrol

Antal enheder konfiskeret ved CITES-kontrol i lufthavne, havne og andre
grænseovergange.

Landbrugsstyrelsen

Antal overtrædelser af
jagtlovgivningen

Antal domme efter overtrædelse af jagtret efter Jagtlovgivnignen.

Danmarks Statistik
(KRAF)

Antal

15.9 Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i
fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser
Implementering af "Grønt
Danmarkskort"

Grad af
implementering

I hvilken udstrækning at ”Grønt Danmarkskort” er implementeret.

Miljøstyrelsen

15.a De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges
betydeligt
Udviklingsbistand givet
med formålet at
understøtte biodiversitet

Kroner

Udviklingsbistand givet med formålet at understøtte biodiversitet.

Danida

15.b Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give
tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede
skovområder
Udviklingsmidler tildelt
CITES-relaterede
projekter

Kroner

Udviklingsmidler tildelt CITES-relaterede projekter.

OECD,
Udenrigsministeriet
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Udviklingsmidler tildelt
skovrejsning til
beskyttelse af
drikkevandsressourcer

Kroner

Midler til skovrejsning, hvor beskyttelse af strategiske drikkevandsressourcer er et
formål med skovrejsningen.

OECD,
Udenrigsministeriet

Udviklingsbistand
målrettet skovforvaltning
generelt

Kroner

Andel af den danske udviklingsbistand, som er målrettet skovforvaltning.

OECD,
Udenrigsministeriet

15.c Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem styrkelse af lokale samfunds
muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis skal øges
Danske zoologiske
Kroner eller andel Graden hvormed danske zoologiske haver deler ressourcer og/eller viden med
havers ressource- og
af budgetter
udviklingslande mhp. at beskytte beskyttede dyrearter.
kapacitetsdeling mhp.
beskyttelse af beskyttede
dyrearter

Danske zoologiske haver
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Verdensmål 15: Livet på land (frasorteret grundet manglende data eller relevans)
Indikator

Enhed

Operationalisering

Forslag til kilde

15.1 Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser,
specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler
Areal nationalpark

Kvm

Det totale område fredet nationalpark i Danmark.

Miljøstyrelsen
(Danmarks
Nationalparker)

Økologisk produktion

Andel

Andel af kødkvægsproduktionen, som er økologisk.

Danmarks Statistik

Andel landbrugsareal, der Procent
dyrkes økologisk

Andel af det dyrkede landbrugsareal, der dyrkes økologisk.

Danmarks Statistik

Areal med vådområder

Areal

Arealet af naturlige og kunstige vådområder.

Areal af urørt skov

Hektar

Samlet areal af urørt skov i Danmark.

Landbrugsstyrelsen,
Naturstyrelsen og KU

15.2 Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og
skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set
Areal af Naturstyrelsens
skove

Hektar

Areal af skov og lysåbne naturarealer, som Naturstyrelsen forvalter.

Naturstyrelsen

44

Skovrejsning

Areal

Forrige år minus nuværende års offentlige skovareal.

Skovstatistikken, KU

Privat skovrejning med
tilskud
Areal med løvskov

Areal

Arealet af privat skov rejst med tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen

Areal

Det totale areal af løvskov i Danmark.

Skovstatistikken, KU

15.3 Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og
oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.
Oversvømmede områder

Hektar

Arealet af oversvømmede områder i et givent år.

Miljø GIS
(Miljøstyrelsen)

Høstresultat (fold)

Millioner kilo

Høstresultatet fordelt på klassisk kornproduktion i dansk landbrug.

HST77 (Danmarks
Statistik)

Økologisk dyrkning

Andel af
økologisk
areal/alt areal

Hvor stor en andel af den samlede kød- og kornproduktion i Danmark, som er
økologisk.

Danmarks Statistik

15.4 Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til
bæredygtig udvikling
Forbrug af goder fra
bjerge

Kilo per capita

Danskernes forbrug af goder, som kommer fra bjerge. For eksempel kaffe eller ris.
Eventuelt økologisk/ konventionelt produkter.

15.5 Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden
2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter
Antal biotoper per
arealtype

Antal/areal

Antal målbare biotoper per enhed areal.

?

45

Helårsgræsning

Andel af
Areal m. helårsgræsning som indikator for biodiversitetsfremme.
landbrugsarealer,
som er afsat til
helårsgræsning

?

Biodiversitet i søer og
vandløb (planteliv)

Fosfor, klarhed
etc.

Miljøstyrelsens målinger af centrale mål for søer og vandløb.

Miljøstyrelsens NOVANA

Tildeling af midler til
Collective Impact
Multifunktionel
jordfordeling

Kroner

Tildeling af midler i ny ordning vedrørende multifunktionel jorddeling.

Landbrugsstyrelsen

Hvor meget der
komposteres kommunalt

Ton/capita

Miljøstyrelsens
affaldsstatistikker

15.6 Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til
sådanne ressourcer, som aftalt internationalt
Import af relevante varer Kroner
for eksempel soja

Dansk import af sojaholdige produkter.

Målindfrielse I forhold til
genbanker

Lever Danmark op til standarderne mht. leverancer og vedligehold af genbanker (både
plante- og dyregenetik).

?

MVFM

15.7 Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både
efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr
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Antal dømte i erhvervelse Antal
af krybskytte-artefakter

Antal domme for at erhverve sig artefakter, som stammer fra krybskytteri efter
Washington Konventionen (alle tre lister).

Danmarks Statistik
(KRAF)

15.8 Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på
land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

Kommunale
Antal
indberetninger
vedrørende invasive arter

Antal indberetninger på udvalgte arter.

Stikprøve blandt
kommuner

15.9 Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i
fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser
Dispensationer givet til
brud på fredede områder

Antal

Antal dispensationer givet i forhold til henholdsvis §3-fredning og IUCN-klassificering.

Fredningsnævnet
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