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De øvrige danske målepunkter
Mål 1: Afskaf fattigdom
Delmål
1.1.

1.a.
1.b.

Målepunkt
Antal dømte for betleri
Antal udstedte zoneforbud
Andel personer uden indkomst
Indeks for social mobilitet
Antal ansøgninger om julehjælp
Antal klager om ukorrekt sagsbehandling
Antal personer med handicap på offentlig forsørgelse
Andel stofmisbrugere uden ydelser
Antal personer, der søger om gældsrådgivning
Gæld som andel af disponibel indkomst
Andel personer registreret i RKI
Andel husejere med indboforsikring
Forsikringsdækningsgrad
Andel personer, der donerer til velgørende formål
-

Mål 2:

Stop sult

2.1.

Fødselsvægt for nyfødte
Andel af befolkningen med et lavt fødevareforbrug
Andel af befolkningen, der ikke har råd til tilstrækkelig næringsrig kost
Andel børn, der ikke spiser morgenmad
Andel personer, der spiser fastfood mindst én gang ugentligt
Andel madvarer, der er økologiske
Mængde nitrat i grundvandet
Pesticidbrug i landbrugsproduktion
CO2-udledning per produceret kilo kød
Dansk eksport af landbrugsteknologi
-

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.a.
2.b.
2.c.
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Mål 3:

Sundhed og trivsel

3.1.

Forekomsten af fødselsdepressioner hos kvinder og mænd
Indlæggelser i forbindelse med graviditet
Antal besøg af sundhedsplejerske efter fødslen
Andel spædbørn, der modtager fem eller flere sundhedsplejerskebesøg
Andel børn, der er involveret i en ulykke
Andel børn, der fødes for tidligt
Andel 0-2-årige med livstruende sygdomme
Andel af befolkningen, som har en spiseforstyrrelse
Andel af danskernes transport (km), som foregår i gang eller på cykel
Besøgstal i offentlige parker og grønne områder
Andel af befolkningen, som er diagnosticeret med udvalgte kroniske sygdomme, eksempelvis
diabetes, astma, demens og lign.
Antal opkald til Livslinjen og Børnetelefonen
Antal henvendelser til sygehus på grund af brug af illegale stoffer
Udbredelsen af fritidsaktiviteter blandt børn
Komorbiditet i alvorlige diagnoser
Antal henvisninger til psykolog
Antal personer, der oplever dårligt mentalt helbred
Andel personer, der ikke opfylder WHO’s anbefaling for fysisk aktivitet
Antal underretninger om mistrivsel
Antal frivillige foreninger
Antal selvmordsforsøg
Andel unge, der har modtaget forebyggende information om rusmidler
Andel unge i stofmisbrugsbehandling
Antal trafikulykker på skoleveje
Antal dømte for spirituskørsel
Gennemsnitlig alder for førstegangsfødende
Andel fødsler, hvor moderen har deltaget i fødselsforberedelser
Antal opkald til Sexlinjen og Privatsnak
Antal gennemførte aborter (medicinsk og indgreb)
Andel mænd i forhold til kvinder i fertilitetsbehandling
Andel børn født efter inseminationsbehandling (IUI) af kvinder uden partner
Antal personer i fertilitetsbehandling
Antal patienthenvendelser fra udokumenterede migranter
Andel personer, der har modtaget undervisning i førstehjælp
Andel dage med overbelægning på danske hospitaler

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

2

2021

3.b.
3.c.
3.d.

Overdødelighed blandt personer med psykiske lidelser
Overlevelsesraten for kræftsygdomme
Andel udsatte borgere, som har en levealder mindre end gennemsnittet
Andel personer med kritisk diagnose, opgjort på uddannelsesniveau
Antal personer med umødt behov for tandlægehjælp
Middellevetid for 40-årige, opgjort på højeste uddannelsesniveau
Andel registrerede organdonorer
Antal syge og dødsfald som følge af luftforurening
Andel personer med livs- og/eller -behandlingstestamente
Andel af befolkningen, som har tilkøbt private sundhedsforsikringer
Cigaretpriser
Gennemsnitlig debutalder for rygning
-

Mål 4:

Kvalitetsuddannelse

4.1.

Elevers bevægelse i løbet af skoledagen
Andel af unge, der påbegynderen ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse
Karakterer fra afgangseksamener i grundskolen og på ungdomsuddannelser
Ensomhed blandt grundskoleelever
Gennemsnitlige klassestørrelser i grundskolen
Gennemførelsesprocenten på FGU
Geografisk afstand til grundskole og/eller ungdomsuddannelse
Andel tal- og ordblinde elever i grundskolen
Andel af en årgang, der har sproglige forsinkelser
Andel mandlige pædagoger
Andel børn og unge, der er tilmeldt fritidsinstitutioner fordelt på social baggrund
Sygefravær hos det pædagogiske personale
Personaleomsætning i daginstitutionerne
Andel pædagoger i daginstitutioner med anden etnisk herkomst
Antal kursusforløb på højskoler
Andel studerende optaget på STEM-uddannelserne
Kønsfordelingen på STEMuddannelserne
Frafald på erhvervsuddannelser
Andel uddannelsesinstitutioner, der tilbyder efteruddannelse
Dimittendledigheden på forskellige typer uddannelser

3.9.

3.a.

4.2.

4.3.
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4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.a.

4.b.
4.c.

Andel virksomheder, der tilbyder efteruddannelse
Antal indskrevne på voksen- og efteruddannelser
Andel af elever, der er praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb
Andel grundskoler, der underviser i it-sikkerhed
Andel personer med handicap, der gennemfører folkeskolens afgangsprøve
Kønsfordeling på videregående uddannelser, opgjort på fagområde
Kønsfordeling blandt undervisere
Uddannelsesniveau for voksne med handicap
Andel personer med handicap på specialskole
Karakterer i grundskolen
Højeste gennemførte uddannelsesniveau fordelt efter forældres uddannelsesniveau
Befolkningens evne til at være kildekritiske
Stemmeprocent ved nationale valg blandt 18-25-årige
Børn og unges kendskab til FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne
Antal naturvejlederarrangementer i grundskolen
Andel kommuner med strategi for undervisning i bæredygtighed
Andel grundskolefag, hvor bæredygtighed er indarbejdet i pensum
Andel grundskoleelever, som har deltaget i Uge Sex
Grundskoleelevers demokratiske dannelse (frihed og folkestyre, mindretalsbeskyttelse,
grundlov, fællesskab mv.)
Antal grundskoler, som deltager i program målrettet uddannelse for bæredygtig udvikling
Andel elever med handicap, der oplever tilfredsstillende fysisk tilgængelighed og rimelig
individuel tilpasning
Psykisk arbejdsmiljø for lærlinge
Antal indberetninger om dårligt indeklima i henholdsvis grundskolen og på
ungdomsuddannelser
Andel studerende, som oplever et godt socialt miljø på studiet
Antal danske stipendier givet til borgere fra udviklingslande
Andel af en lærerårgang, som deltager i udveksling igennem Erasmus+
Grundskolelæreres fraværsprocent
Antal aflyste undervisningstimer i grundskolen
Andel af undervisningstimer i grundskolen, som varetages af vikarer

Mål 5:

Ligestilling mellem kønnene

5.1.

Andel af kvinder, der spørges til familielivet ved ansættelsessamtaler
Antal sager om diskrimination ved ansættelse
Forekomsten af oplevet diskrimination blandt piger og kvinder
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.a.

5.b.
5.c.

Antal prostituerede
Uønsket opmærksomhed og berøringer i det offentlige rum
Antal anmeldelser af og dømte for psykisk vold
Antal dømte for vold og seksuelle forbrydelser
Andel af drenge omskåret af ikke-medicinske grunde
Antal straffesager og domme efter straffelovens § 245 om omskæring af kvinder
Antal straffesager og domme efter straffelovens § 260 om tvangsægteskaber
Beskæftigelsesraten blandt kvinder med børn
Kønsfordeling i skole-hjemsamarbejdet
Gennemsnitlig antal dage tilbragt med hver forælder ved skilsmisse
Økonomisk værdisætning af ubetalt omsorgsarbejde
Fordeling af forældremyndighed efter skilsmisser
Faktisk tidsforbrug i hjemmet
Andel kvindelige frivillige ledere
Beskæftigelsesraten, opgjort på køn og herkomst
Antal kvinder og mænd på lederuddannelser
Kønsbalance i netværksgrupper for ledere
Kønsbalance i foreningslivet
Kønsbalance i Kulturministeriets kulturstøtte
Andel af uddannelser, der har obligatorisk undervisning i køn og seksualitet
Tilfredshed med seksualundervisning
Antal provokerede aborter herunder medicinske og indgreb
Akkumuleret indkomst over 38 år fordelt på køn
Oplevet mobilitet til og fra arbejde eller uddannelsesinstitution
Andel beskæftigede ved iværksætteri
Andel virksomheder med offentlige lønstatistikker
Lønforskelle mellem kvindedominerede og mandsdominerede sektorer
Kønsfordeling for deltagere på programmeringskurser
Diskrimination ved strafudmåling
Diskrimination i familieretssager

Mål 6:

Rent vand og sanitet

6.1.

Adgang til postevand ved offentlige arealer, for eksempel sportshaller eller lignende
Vandkvaliteten i private boringer til vandforsyningen
Andel af private vandforsyningsvirksomheder
Adgang til offentlige toiletter med toilet- og adgangsforhold for alle grupper, herunder kvinder,

6.2.
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6.a.
6.b.

mænd, unisex og desuden
personer med handicap af begge køn
Mængde urenset spildevand fra overløb fra renseanlæg
Andel vandløb og søer med god vandkvalitet
Støtte til virksomheder, som arbejder med cleantech
Bæredygtig anvendelse af vand indført i bygningsreglementer og tilstandsrapporter
Indarbejdning af miljømæssige hensyn i økonomiske costbenefit-analyser
Digital understøttelse af undersøgelse af vandkvalitet
Mængde uvedkommende vand i afløbssystemerne
Effektiv brug af grundvand til klimatilpassende formål, for eksempel afkøling
Mængde spildevand, der udledes via overløb til åer, søer og havet
Håndtering af de omkringliggende områder til et vandområde
Landbrugspligt og slåning af græs på brakmarker samt dettes betydning for biodiversiteten
Borgernes interesse i vandforsyning og -kvalitet
-

Mål 7:

Bæredygtig energi

7.1.

Ladekapacitet for elbiler og aftag af strøm fra disse
Andel husstande med adgang til VE-baseret varmeforsyning
Import og eksport af energi, målt i TJ
Samlet elpris, inklusive moms, for husholdninger, opgjort for standardlejlighed og parcelhus
Forbrug af energi i husholdning, opgjort på formål
Andel vedvarende energiforbrug til forskellige formål
Andel klimaneutrale køretøjer
Offentlig støtte til vedvarende energi
Vedvarende energis andel af den samlede energi, opgjort på kommuneniveau
Mængden af overskudsvarme skabt i industrien
Mængden af overskudsvarme fra erhvervslivet, som udnyttes, opdelt på brancher
Samlet energiforbrug i landbruget i forhold til bruttoværditilvæksten
Bundet kapital i forsyningssektorerne i forhold til forsyningen (el, varme og gas)
Offentlige investeringer i energiforskning
Investeringer i forskning og udvikling inden for energisektoren opgjort som andel af BNP og
differentieret efter nationale
investeringer og dansk andel i internationale investeringer
Virksomheders investeringer i forskning og udvikling indenfor energi og klimaløsninger
Andel dansk udviklingsbistand, der er målrettet projekter med fokus på energiområder opdelt
på generelle investeringer og
investeringer i vedvarende energiteknologi

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

7.2.

7.3.

7.a.

7.b.
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Antal udviklingslande, som Danmark har støttet i forhold til at opnå en større andel vedvarende
energi i deres nationale energimiks
Støtte målt i forhold til udviklingslandene egne investeringer til opgradering af infrastrukturen

Mål 8:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.1.
8.2.
8.3.

Økonomisk ulighed på tværs af kommuner
Deltagelse i efteruddannelse
Investeringer i innovation
Freelancere ved måling af atypiske ansættelser
Ansættelseskontrakter med en beskæftigelsesgrad på mellem en til otte timers ugentligt
arbejde (måling af atypiske ansættelser)
Nul-timers kontrakter (måling af atypiske ansættelser)
Investeringer i kunstig intelligens
Non-food der destrueres usolgt årligt fra detailhandlen
Lønforhold på henholdsvis det organiserede og uorganiserede arbejdsmarked
Opdeling af det organiserede og uorganiserede arbejdsmarked fordelt på brancher
Forsikringsgrad målt som andelen af lønmodtagerne, der er betalende medlem af en a-kasse
Organiseringsgrad målt som andelen af lønmodtagerne, der er medlem af en fagforening
Beskæftigelsesgraden for personer med handicap, eventuelt andelen af ledige personer, der er
visiteret til fleksjob
Andel af beskæftigede tilhørende prekariatet
Forskellen på dimittendledighed for unge med og uden handicap
Forekomst af menneskehandel
Dækning af kollektive overenskomster i den private sektor
Arbejdstrivselsindeks baseret på arbejdsmiljødata
Antal erhvervssygdomme, herunder kræft, som følge af udsættelse for farlig kemi
Tilbagetrækningsalder (opdelt på køn og sektorer)
Sygefravær (opdelt på køn og sektorer)
Andel af arbejdstagere, som angiver at være psykisk overbelastede
Andel af arbejdstagere, der udsættes for arbejdsrelateret vold, i og uden for arbejdstiden
Støjniveau
Andel af arbejdstagere, der udsættes for mobning og krænkende handlinger på arbejdet eller i
relation til arbejdet
Antal anmeldte arbejdsskader (erhvervssygdom eller arbejdsulykke), der omhandler muskelog
skeletbesvær
Miljøbelastning fra krydstogtskibe
Antal overnatningspladser i Danmark sammenholdt med antallet af tog- og busafgange med

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
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8.b.

stop i nærheden af
primære turistattraktioner
Antal afgange med tog/bus mellem de primære overnatningssteder (større byer) og turistmål
uden for byerne
Klima- og miljøbelastning per indenlandsk overnatning
Tillid til den finansielle sektor
Antal digitale transaktioner
Antal handelsaftaler, der indebærer, at de mindst udviklede lande modtager handelsrelateret
bistand
-

Mål 9:

Industri, innovation og infrastruktur

9.1.

Dækningsgraden af offentlig transport
Borgere påvirket af støj fra infrastruktur
Tabte timer i køretøj på det danske vejnet
Rettidighed af offentligt drevet bustransport
Infrastruktur til cykeltrafik
Transmissions- og el-distributionsnettets kapacitet for el- og hybridbiler
Materiale- og energiforbrug til anlæg og drift af infrastrukturen
Ladestationer til elbiler
Virksomheder med ISO-bæredygtighedscertificering (ISO 500001, 1400001 og ISO 14064)
Virksomheder, som får støtte gennem støtteordninger målrettet små og mellemstore
virksomheder
Parkeringspladser tildelt delebiler (i byer)
Affaldshåndtering i industrien i form af mængder genanvendt, forbrændt eller deponeret affald
Ressourceeffektivitet
Virksomheders energiintensitet opgjort på brancher
Udvikling i personbilers energieffektivitet
Erhvervsforskere i industrien og den offentlige sektor
Innovationsinvesteringer eksklusiv forskning og udvikling
Stipendier til studerende fra udviklingslande
Teknologi-forskningsprogrammer med udviklingslande
Offentligt tilgængelige wifihotspots
Andelen af virksomheder fordelt på branche, der er certificeret med e-mærket eller tilsvarende

8.10.
8.a.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.a.
9.b.
9.c.
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Mål 10: Mindre ulighed
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.a.
10.b.
10.c.

Udvikling i den reale indkomst efter skat siden 2010
Oplevet inddragelse i samfundet
Kompensationsgrad ved arbejdsløshed
Livstidsindkomst afhængig af opvækstkommune, køn og herkomst
Finansiel gennemsigtighed
Antal illegale indvandrere
Gennemsnitlig sagsbehandlings tid ved ansøgninger om opholdstilladelse, om asyl og
familiesammenføring
Antal afgørelser pålagt udenlandske virksomheder i forhold til social dumping
Investeringer i udviklingslande gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
-

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.
11.6.

11.7.
11.a.

Beboelse i udsatte boligområder
Ventetid til behandling af sager om botilbud
Udvikling i husleje i almene boliger
Afstand til offentlig transport for ældre og personer med handicap
Andel tog
Antal svanemærkede byggerier og renoveringer i Danmark
Befolkningssammensætning i byer
Antal ejendomme med grønne tage eller anden forsinkelse af regnvand
Forholdet mellem arealanvendelse og befolkningstilvæksten
Antallet af udpegede bevaringsværdige bygninger i gældende byplanvedtægter og lokalplaner
Andel byer med udførte eller planlagte effektive klimasikringssystemer
Opkobling til rensningsanlæg til spildevand
Andel eldrevne køretøjer i virksomheder, som varetager transport for det offentlige
Andel separat kloakering
Andel genanvendt byggeaffald
Afstand til grønt område
Andel offentlige arealer per indbygger
-

9

2021

11.b.
11.c.

Antal kommuner, som har og implementerer bæredygtighedspolitikker
-

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Mængden af affald fra husholdninger
Andel sundhedsskadelige stoffer i kontrolresultater i forbindelse med Fødevarestyrelsens
kontrol af fødevarer
Andel produkter, der sælges i Danmark med stoffer på ECHA’s liste over skadelige stoffer
Indeks, der måler livskvalitet i forhold til miljømæssigt aftryk
Miljøaftryk målt per indbygger, eventuelt inklusive importerede produkter
Antal varer på det danske marked med producentansvar
Drivhusgasudledning fra byggebranchens aktiviteter, målt i CO2-ækvivalenter
Miljøaftryk ved anlæggelse af nyt byggeri, opgjort på både byggematerialer og drift
Samlet miljøaftryk for dansk forbrug (inklusive import)
Danmarks økologiske fodaftryk udtrykt i procent biokapacitetsoverskud/-underskud i forhold til
areal
Produceret affald per person
Udledning i CO2-ækvivalenter per kilo producerede og/eller solgte fødevarer
Andel EPD-mærkede byggematerialer solgt i Danmark
Gennemsnitligt antal biler per husstand, opgjort efter drivmiddel
Udledninger fra transport, opgjort i CO2-ækvivalenter efter transportmiddel
Forbrug af fødevarer efter type
Andel produkter med nordisk Svanemærke eller EU-Blomsten, der sælges indenfor hver
varekategori
Andel af det samlede danske landbrugsareal, der dyrkes ved pløjefri dyrkning eller permakultur
Madspild og øvrigt madaffald per husstand per år for forskellige typer husstande
Estimeret madspild per husstand per år for forskellige typer husstande
Ton madspild, opgjort på branche
Ton mad- og køkkenaffald, opgjort på kommuneniveau
Andel madaffald anvendt til energiproduktion, nedbrudt på sektorer
Emballageforsyningen i Danmark, opgjort som ton for henholdsvis glas, plast, papir og pap,
jern og metal samt træ
Samlet mængde affald fundet i naturen nedbrudt på type/kilde
Andel kommuner, der i hele eller dele af kommunen indsamler mad- og køkkenaffald separat
Mængden af produceret affald opgjort for fraktioner, herunder for eksempel tøj og tekstiler,
batterier, plast og plastemballage mv.
Forbrugt mængde af jomfruelige materialer
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12.6.

12.7.

12.8.
12.a.
12.b.

12.c.

Målepunktet opgøres på materialetyper
Genanvendelsesraten fordelt på fraktioner/kilder
Genanvendelsesraten for emballageaffald, opgjort for henholdsvis glas, plast, papir og pap,
jern og metal, træ samt tekstiler
Andel affald, der henholdsvis genanvendes, forbrændes og deponeres
Andel engangsdåser og -flasker med pant, der returneres.
Reparationsbehov for produkter
Antal borgere, som anvender deleøkonomiske løsninger, opgjort på produkt/service kategori
Affaldsforebyggelse gennem renovering af bygninger frem for nybyg
Antal jobs i den danske grønne sektor, opgjort i fuldtidsstillinger
Andel pensionsselskaber, der har implementeret en proces for ansvarlige investeringer
Andel virksomheder hvis årsrapport indeholder rapportering på bæredygtighedsparametre
Andel virksomheder, som har en CSR-rapport opdelt på virksomhedsstørrelse
Andel af danske virksomheder, som arbejder med CSR med mulighed for nedbrydning på
virksomhedsstørrelse
Andel af virksomheder som gennemfører en ESG-evaluering med mulighed for nedbrydning på
virksomhedsstørrelse
Offentlige bæredygtige indkøb målt i kroner delt med samlede indkøb målt i kroner
Andel udbud, der omfatter et bæredygtighedskriterie
Andel økologiske madvarer i de kommunale køkkener
Andel køretøjer (fordelt på typer), der kører på el fordelt på kommunalt, regionalt og statsligt
niveau
Andel kommuner, der har en indkøbspolitik, der eksplicit forholder sig til bæredygtighed
Andel kommuner, der offentliggør rapporter om bæredygtighed, CO2-regnskab eller lignende
Andel skoler, der er tilmeldt Friluftsrådets Grønt Flag-ordning
Antal passagerer på international rutetrafik fra danske lufthavne
Rejser ud af Danmark
Udledning fra krydstogtskibe anløbet i danske havne
Turismeintensiteten
De lokale beboeres tilfredshed med turisme
Antal overnatninger per måned
Koncentration af turismeaktiviteter i højsæson (juni-september)
Gennemsnitlig opholdslængde
Antal ansatte i turismerelaterede erhverv
Turisters bidrag til drivhusgasudledningen
Andel overnatningssteder med miljøcertificeringer
Antal ferierejser
-
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Mål 13: Klimaindsats
13.1.

13.2.

13.3.

13.a.

13.b.

Antal grunde, som ligger placeret i såkaldte bluespot områder med risiko for
grundvandsstigning, stormflod eller vandløbsstigning
Antal grunde, der ligger placeret i en zone, hvor grundvandet står tæt på overfladen, for
eksempel 1 m fra overfladen
Kilometer infrastruktur, der ligger placeret i et såkaldt bluespot
Kilometer infrastruktur, der ligger placeret, hvor grundvandet står tæt på overfladen for
eksempel 1 m fra overfladen.
Opgøres per region
Andel af den danske kyststrækning, der er kystsikret/ kystbeskyttet. Opdeles i sandfodring og
fast kystsikring. Inddeles om
muligt efter digehøjde samt om der er sluser eller pumper
Multifunktionel udnyttelse af arealer, som kan indsamle vandmængder, hvis det bliver
nødvendigt
Måling af modellernes præcision, det vil sige om der er sammenhæng mellem måling og hvad
der sker i virkeligheden
Måling af metrologernes varslingspræcision, det vil sige om der er sammenhæng mellem
varsling, og hvad der sker i virkeligheden
Andel kommuner, der har en bæredygtighedsstrategi herunder hvor stor en andel af danske
kommuner som stiller krav til
bæredygtighedscertificering i lokalplaner, byområder og byggeri
Kommunale planer for klimaindsats og procent opnået reduktion
Andel af danske kommuner og regioner, der tilpasser digehøjde ved ændringer i årlig
vandstand og bølgestyrkemønstre
Fordelingen af ejendomme på energiklasser, herunder opdelt på ejerforhold, alder på bolig og
almen bolig
Udledning af fossile brændstoffer i forbindelse med import af varer til Danmark
Antal UNESCO Verdensmålsskoler, antal skoler, der er med i verdensmålscertificeringen 2030
Skoler, og antal Grønt Flag-skoler
Andel af pensum i grundskolens fag, der handler om klimaforandringer og klimatilpasning
Antal arbejdsgrupper med dansk deltagelse
Andel af møder med danske repræsentationer til stede
Andel som Danmark har mobiliseret af vores “fair andel”
Fordeling af udviklingsmidler til modvirkning og tilpasning i forhold til Paris-aftalen
Andel af udviklingsbistanden, der går til klimarelaterede foranstaltninger og med henblik på at
øge kapaciteten til effektiv
planlægning og forvaltning
Andel af offentlig støtte til klimarelaterede foranstaltninger i de mindst udviklede lande og
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udviklingsøstater

Mål 14: Livet i havet
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

Koncentration af forurenende stoffer i fisk
Nitrat og fosfor tilført årligt og korrigeret for nedbør
Kvælstof- og fosfor i havet opdelt på havområder
Gennemsnitlig mængde kvælstof i forbindelse med stikprøvemålinger i havet nedbrudt på
forskellige danske farvande
Planteplankton i danske farvande opgjort på stikprøvebasis
Gennemsnitlig koncentration af gift og tungmetaller i forskellige områder af dansk farvand målt
i både vand og sediment
Koncentration af farmaceutiske stoffer i forskellige områder af dansk farvand
Koncentration af mikroplast i forskellige områder af dansk farvand
Måling af affald i danske farvande, eventuelt ved strandtællinger
Antal forladte fiskeredskaber
Mængde af affald bragt ind af fiskere
Tømning af oliebeholdere på skibe
Gennemsnitlig iltmængde i havet nedbrudt på forskellige danske farvande
Ændringer i iltniveauet fordelt på forskellige danske farvande
Opfyldelse af EU’s vandrammeog havstrategidirektiv
Ændringer i iltniveauet fordelt på forskellige danske farvande
Den dybde, hvor 10 procent af havbunden er dækket af ålegræs
Antal dyre- og plantearter i havet
Udvikling i fiskedød i forhold til referenceniveauet for de tre arter rødspætte, torsk og sild
nedbrudt på forskellige områder i
dansk farvand
Udvikling af gydebiomassen i forhold til referenceniveauet for de tre arter rødspætte, torsk og
sild nedbrudt på forskellige
områder i dansk farvand
Antal havarter, der kategoriseres som “kritisk truet”, “truet” eller “sårbar” på Rødlisten
Overvågning af naturtyper, herunder areal med forskellige typer rev
Antal danske farvande, som opfylder fastlagte målsætninger under EU’s havrammedirektiv
Andel farvande med kortlagte økosystemer
Andel af flodmundinger og kyststrækninger, der opfylder de fastlagte målsætninger under EU’s
vandrammedirektiv
Efterlevelse af forvaltningsplaner for kvoterede arter
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14.5.
14.6.
14.7.
14.a.

14.b.
14.c.

Mængde produceret fisk fra havdambrug, traditionelle dambrug, FREA-dambrug, åleopdræt,
muslingefarme og almindeligt fiskeri
Andel af kvoterede arter for hvilke der ligger en forvaltningsplan
Forskellen mellem den faktiske årlige fangst og den planlagte fangstmængde i
forvaltningsplanen
Andelen af forvaltningsplaner, hvori den faktiske fangst overstiger forvaltningsplanens fastlagte
mængde
Antal af danske fiskearter, som har et maksimalt bæredygtigt udbytte og fiskes op til eller under
denne grænseværdi
Mængde økologisk opdrættet fisk i forhold til mængde konventionelt opdrættet fisk
Antal årligt registrerede ulovlige tilfælde af fritidsfiskeri
Andel af kystfiskeriflåden certificeret med NaturSkånsommærket
Andel landet fisk fanget med (bund)trawl i EU-farvande af danskregistrerede fartøjer, eventuelt
yderligere nedbrudt på havområde
Vægt af fisk fanget inden for udvalgte fiskearter, hvor størrelsen indikerer fiskens alder og
derved kan fungere som en
indikator for overfiskeri
Andelen af statslige forskningsmidler, som er afsat til forskning i marin- og fiskeriteknologi,
herunder nye fangstmetoder og
fiskeredskaber, som er mere bæredygtige for fiskebestanden og mindsker risikoen for affald fra
fiskeredskaber
Andel af forskellige fiskefartøjer opdelt på størrelse
Kvotekoncentrationen opgjort efter antal fiskere med reelt ejerskab af kvoterne
Andelen af relevante internationale organisationer, som arbejder med implementering af
international havrelateret lovgivning,
politikker og monitoreringsprogrammer, hvor Danmark er repræsenteret

Mål 15: Livet på land
15.1.

Areal af kortlagt habitatnatur koblet sammen med en kvalitetsscore af de kortlagte arealer
Gennemsnitlig mængde af fosfor i søer
Sigtdybde
Gennemsnitlig mængde kvælstof
Det døde ved registreret som relativt store vedstykker, der opfylder mindstemålene på en
diameter over 20 cm og en længde over 2 m
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15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.a.
15.b.
15.c.

Arealet af naturlige og kunstige vådområder
Andel søer og vandløb, der opfylder de fastlagte målsætninger under EU’s vandrammedirektiv
Totalt areal af offentlige skove og private skove – opgøres separat og aggregeret og på
skovtype om muligt
Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse
Det totale skovområde med større dyr, der græsser
Samlet areal af urørt skov i Danmark
Areal af braklagt landbrugsområde i et givent år
Private donationer til naturbeskyttelsesformål
Scoring på biodiversitetsbarometeret
Antallet af unikke ynglende fuglearter i Danmark
Areal med græsning som indikator for biodiversitetsfremme
Areal, der indgår i plejegræsordningen som indikator for biodiversitet
Gode forhold for småt dyreliv i søer og vandløb
Bestanden af planteliv og svampe
Antal domme eller bøder udstedt for overtrædelse af naturbeskyt telsesloven
Andel af landbrugsstøtten, der gives til at opretholde biodiversitet og økosystemer
Andelen af natur- og havmiljøområder, der lever op til miljø standarder fastsat i EU-regi
Hektar skovarealer, der er udpeget som biodiversitetsskov
Antal patenter på opfindelser, der involverer genetisk modificerede organismer
Antal domme relateret til krybskytteri efter overtrædelse af jagtret efter jagtlovgivningen
Antal CITES-certificeringer givet
Areal med invasive arter
Kommunernes udpegning af områder til “Grønt Danmarkskort”
Andel af den danske udviklingsbistand, som er målrettet skovforvaltning
Graden, hvormed danske zoologiske haver deler ressourcer og/eller viden med
udviklingslande med henblik på at beskytte
beskyttede dyrearter

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
16.1.
16.2.

Antal af ofre for overlagt mord per 100.000 mennesker, opdelt på køn og alder
Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde
Andel af 1-17-årige børn, der har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk
aggressivitet fra deres omsorgsperson
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16.3.

16.4.

16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.a.
16.b.

indenfor den seneste måned
Antal ofre for menneskehandel per 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og form for
udnyttelse
Andel af unge kvinder og mænd mellem 18 og 29 år, som har oplevet seksuel vold inden de
fyldte 18 år
Frihedsberøvede børn og unge
Andel blandt børn og unge, som har oplevet digitale sexkrænkelser
Andel af voldsofre, som har rapporteret indenfor de seneste 12 måneder, at de har været offer,
til en kompetent myndighed eller
anden anerkendt konfliktløsningsmekanisme
Andel af ikke-dømte tilbageholdte i forhold til det samlede antal indsatte i fængsler
Den totale værdi af indgående og udgående ulovlige pengestrømme
Andel af konfiskerede håndvåben og lette våben, som er registreret og sporet i henhold til
internationale standarder og retlige
instrumenter
Andel lovforslag, der sendes i høring samt længden af høringen
Antal personer, der udsættes for hadforbrydelser
Antal personer, der udsættes for hadforbrydelser

Mål 17: Partnerskaber for handling
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.

Virksomheders og personers brug af skattely
Andel af dansk bistand, der går til at understøtte skatteopkrævningskapaciteten i
udviklingslandene
Fordeling af dansk udviklingsbistand
Udviklingslandenes gældsydelse til Danmark i forhold til dansk import fra udviklingslandene
Danmarks gældslettelse til udviklingslandene
Mobilisering af total og privat kapital gennem Danidas erhvervsplatform
Investeringer i de mindst udviklede lande gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Global eksport af miljø- og energiteknologi
Grøn bistand til udviklingslandene
Forskningsbistand til udviklingslande
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17.9.
17.10.

17.11.
17.12.
17.13.
17.14.

17.15.
17.16.
17.17.

17.18.
17.19.

Civilsamfundets inddragelse i beslutninger om Danmarks indgåelse af handelsaftaler
Antallet af danske handelsaftaler (og handelsaftaler, som EU har indgået med virkning for
Danmark), der har et særligt kapitel om
forbrugerrettigheder
Vurdering af Danmark på grundlag af OECD-indikatorerne for politikkohærens
Antal offentlige udbud med krav til bæredygtighed
Integration af verdensmålene i danske politikker
Anvendelsen af opgørelsen af Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD)
Antal årlige verdensmålarrangementer med involvering af civilsamfundet
Antal nationale partnerskaber som f.eks. klimapartnerskaberne
Antal kommuner med handleplaner for opfølgning på verdensmålene
Antal verdensmål-vejledere i kommunerne per 1000 borgere
Indgåede forskningssamarbejdsaftaler med universiteterne
Antal offentlig-private samarbejder
-

For spørgsmål og øvrige henvendelser, skriv til: Verdensmaal@dst.dk
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