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Vores Mål 

Projektet Vores Mål har resulteret i 197 forslag til nye danske 

målepunkter for de 17 verdensmål. I denne rapport beskrives de 

enkelte målepunkters opgørelsesmetode og datagrundlag. 

Denne rapport supplerer hovedrapporten for projektet Vores Mål i form af en teknisk beskrivelse af de 

197 forslag til nye målepunkter for FN’s 17 verdensmål i en dansk kontekst, der har været projektets 

hovedleverance. Indledningsvist gives en kort introduktion til udvælgelsesprocessen for de 197 

målepunkter. Herefter følger 17 kapitler, hvor forslagene til målepunkter under hvert enkelt verdensmål 

beskrives. 

 

Processen for udvælgelse af de 197 målepunkter 

Vores Mål skal være hele Danmarks mål. Derfor er de 197 forslag til nye danske målepunkter for 

verdensmålene resultatet af en inddragende proces, hvor repræsentanter fra alle dele af samfundet har 

været med. Processen har været tilrettelagt, så alle i Danmark har kunnet give deres input til 

fokusområder for delmålene i en dansk kontekst samt stille konkrete forslag til nye danske målepunkter. 

Alle forslag til målepunkter, som er relevante i en dansk kontekst, og som opfylder en række krav til 

kvalitet og datatilgængelighed fastsat ved projektets begyndelse er dermed fastholdt.  

 

 
 

Principperne bag udviklingen af målepunkter  

Forslagene til målepunkter kan anvendes til at måle udviklingen inden for de respektive verdensmål og 

delmål i en dansk kontekst. Forslagene skal som udgangspunkt måle en udvikling, der er resultatet af en 

ændret adfærd, det vil sige, at de skal måle resultater og effekt. Forslag til målepunkter, der 

udelukkende måler ressourceinput, er dermed fravalgt.  

 

Alle forslag til målepunkter opfylder de centrale krav til god statistik, der er formuleret af blandt andre 

Danmarks Statistik, Eurostat og FN. Konkret blev der ved projektets start formuleret seks metodiske 

principper for målepunkter, der kort beskrevet omhandler: 

 

1. Relevans: Målepunktet afspejler problemstillingen i en dansk kontekst. 

2. Målbarhed: Målepunktet opgøres som et tal. 

3. Datatilgængelighed: Målepunktet kan opgøres med afsæt i tilgængelige datasæt. 

4. Pålidelighed: Målepunktets metode og indhold er veldokumenteret. 

5. Accept: Målepunktet opnår opbakning fra forskere og øvrige interessenter i samfundet. 

6. Ressourcer: Målepunktet kan opgøres inden for et rimeligt ressourceforbrug.  

 

De metodiske principper har understøttet en systematisk, transparent og objektiv vurdering og 

prioritering af de mange forslag til målepunkter. Ikke desto mindre findes der forskellige holdninger til, 

hvad der eksempelvis er relevant i en dansk kontekst, og derfor kan målepunkterne fortsat være 
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genstand for debat. I den forbindelse er det værd at bemærke, at målepunkterne skal ses som 

indikatorer til at belyse udviklingen inden for de respektive delmål, der kun i sjældne tilfælde udgør en 

dækkende beskrivelse af alle delmålenes nuancer. 

 

Det har ikke været en del af projektet at fastsætte succeskriterier for, hvornår et mål er nået. De nævnte 

principper betyder desuden, at der godt kan være flere målepunkter under et delmål, der repræsenterer 

forskellige perspektiver på det pågældende delmål, og at man – afhængigt af hvem man er – kan finde et 

perspektiv mere relevant end et andet. I tillæg hertil skal nævnes, at afhængigheder mellem verdensmål 

og delmål kan betyde, at en positiv udvikling i ét målepunkt kan have en negativ indvirkning på et andet, 

ligesom der også findes positive synergier mellem målepunkter. Sådanne sammenhænge er der ikke 

taget højde for. Forslagene til målepunkter under hvert enkelt delmål afspejler den sammensætning, der 

baseret på de metodiske principper bedst belyser det pågældende målepunkt i en dansk kontekst. Flere 

målepunkter er dog relevante for flere delmål. I sådanne tilfælde er målepunktet placeret under det 

delmål, hvor relevansen er størst baseret på input fra projektets inddragelsesaktiviteter. 

 

Der er i processen identificeret mange kvalificerede forslag til nye danske målepunkter – også langt flere 

end de et-to målepunkter per delmål, der var ambitionen ved projektets start. Hvert enkelt delmål kan 

have op til fire forslag til målepunkter. I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at prioritere i forslag 

til målepunkter, der grundlæggende opfylder de metodiske principper, er dette sket på baggrund af to 

hensyn: 1) De endelige forslag til målepunkter under et delmål skal give en så bred dækning af delmålets 

betydning i en dansk kontekst som muligt, og 2) Forslag, der kan opgøres med afsæt i tilgængelige 

registerdata fra Danmarks Statistik, har forrang for målepunkter, der opgøres med afsæt i eksempelvis 

surveydata. Prioriteringen er foretaget af partnerskabet bag Vores Mål i samarbejde med Danmarks 

Statistik og med involvering af såvel forskere som inddragelse af input fra en høring af forslagene blandt 

interessenter med særlig indsigt i genstandsfeltet for de respektive verdensmål. 

 

Øvrige forslag til målepunkter 

I den afsluttende fase er en del ellers gode forslag til nye danske målepunkter fravalgt grundet 

manglende adgang til data og dermed manglende mulighed for at opgøre en baseline. Disse forslag er 

dog kendetegnet ved at være blandt de mest nytænkende bud på, hvordan delmålene kan måles i 

Danmark i et fremadrettet perspektiv, hvor der vil blive stillet endnu større krav til indsatsen i forhold til 

økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor er forslagene i hovedrapporten kort 

præsenteret i lister over øvrige forslag til målepunkter sammen med de primære forslag til målepunkter. 

Denne tekniske rapport beskriver ikke forslag til målepunkter på listen over øvrige forslag. 

 

Delmål uden forslag til målepunkter 

For få delmål er der ikke identificeret forslag til nye danske målepunkter. Dette kan grundlæggende 

skyldes tre forhold eller en kombination heraf: 1) Ingen af forslagene opfylder de metodiske principper, 

2) FN’s indikator(er) under delmålet kan også bruges i en dansk kontekst, og 3) De eksisterende forslag 

måler udelukkende på ressourceinput. 

 

Leave no one behind 

Et gennemgående fokus i verdensmålene er, at de sigter mod at fremme udviklingen for dem, der har det 

sværest i samfundet. Således er der mange eksempler på, at gevinsterne ved vækst og udvikling i 

samfundet ikke er lige fordelt og i relativt mindre grad kommer de svage og udsatte grupper i samfundet 

til gavn. I udviklingen af forslag til nye danske målepunkter har det derfor været et særskilt hensyn, at 

målepunkterne så vidt muligt er defineret, så de muliggør belysning af udviklingen for netop de grupper i 

samfundet, der som følge af manglende økonomiske eller personlige ressourcer ikke får gavn af 

udviklingen i lige så høj grad som deres medborgere. For hvert målepunkt er det derfor beskrevet, hvilke 

variable det pågældende målepunkt kan opdeles i. Dette er netop relevant i forhold til at belyse, om 

udviklingen kommer alle grupper i samfundet til gavn, og om udviklingen er ens på tværs af landet. 
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1 Afskaf fattigdom 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 1 

AFSKAF FATTIGDOM 

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. 
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Delmål 1.1.  

Afskaf ekstrem fattigdom 

 
 

 

Dansk målepunkt 1.1.i. Antal hjemløse i Danmark 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet beskriver det forventede antal hjemløse i Danmark. 

 

Antallet af hjemløse i Danmark opgøres som det samlede antal personer, der befinder sig i en 

hjemløshedssituation i uge 6 i et givent år. Disse personer identificeres på baggrund af oplysninger fra 

organisationer i civilsamfundet, behandlingstilbud og offentlige myndigheder, der er i kontakt med de 

hjemløse. 

 

Målepunktet kan opgøres efter aldersgruppe, køn og herkomst (Danmark, øvrige nordiske lande, øvrige 

EU, øvrige Europa, Mellemøsten, Afrika, Andet).  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVEs) 

hjemløsetælling, der opgøres hvert andet år i uge 6. Opgørelsen af antal hjemløse i Danmark er således 

baseret på en spørgeskemabaseret kortlægning af antallet af hjemløse i Danmark. Respondenterne i 

undersøgelsen er både lokale, sociale tilbud i civilsamfundet, psykiatriske behandlingssteder og tilbud til 

personer med forskellige former for misbrug samt offentlige myndigheder. Antallet af hjemløse opgøres 

som de personer, som respondenterne har kendskab til, og som befinder sig i en hjemløshedssituation i 

ugen, hvor undersøgelsen gennemføres.  

 

Data kan hentes her. 

 

 

  

https://www.vive.dk/da/temaer/hjemloeshed/
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Delmål 1.2.  

Reducér fattigdom med mindst 50 procent 

 
 

 

Dansk målepunkt 1.2.i. Andel personer under absolut 

fattigdomsgrænse  
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som andelen af personer, der lever for mindre end en ækvivaleret disponibel 

indkomst på 50 procent af medianindkomsten i 2015. Det vil sige, at de efterfølgende år er den 

ækvivalerede disponible indkomst prisreguleret til 2015-niveau ved at anvende udviklingen i 

forbrugerprisindekset. 

 

Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. 

Herved tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så 

stor indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så 

stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard. 

 

Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første 

voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har 

vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, 

mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6. 

 

Målepunktet opgøres for en etårig periode. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn, alder, herkomst, beskæftigelsesstatus/ydelsesgruppe, opholdsgrundlag 

og forældrenes højeste uddannelsesniveau. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Datakilde til målepunktet er registerdata og særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Jarl Quitzau, Danmarks Statistik, JAQ@dst.dk, +45 39 17 35 94 

 

  

http://www.dst.dk/ext/8722154520/0/velfaerd/AEkvivaleret-disponibel-indkomst--pdf
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Dansk målepunkt 1.2.ii. Andel af befolkningen med materielle afsavn 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af respondenter i en spørgeskemabaseret levevilkårsundersøgelse, der 

angiver en række konkrete afsavn. 

 

Målepunktet opgøres som: 

 

1) Andelen af befolkningen (minimum 16 år), der ikke har råd til at: 

 
• udskifte slidt tøj til nyt (ikke til genbrugstøj) 

• mødes mindst én gang om måneden med venner eller familie til kaffe eller for at spise sammen 

mv. 

• deltage regelmæssigt i fritidsaktiviteter som for eksempel sport, biografbesøg eller koncerter 

• at blive undersøgt eller behandlet af en tandlæge til trods for et presserende behov herfor inden 

for det sidste år. 

 

2) Andelen af befolkningen (uanset alder), hvis husstand af økonomiske årsager: 

 

• ikke har en bil til privat kørsel (det er ligegyldigt, om bilen ejes eller lejes) 

• ikke kan betale en uforudset udgift på 10.000 kr. uden at skulle låne 

• ikke har råd til, at alle i husstanden holder mindst en uges ferie væk fra hjemmet hvert år 

(gælder også ophold i eget sommerhus, hos familiemedlemmer eller venner). 

 

Målepunktet opgøres for hvert enkelt af de ovenstående afsavn og kan også opgøres på baggrund af 

alder og køn. Dog bør grupperne ikke blive for små af hensyn til stikprøveusikkerhed. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet er baseret på Eurostats årlige levevilkårsundersøgelse, Survey on Income and Living 

Conditions (SILC), som muliggør sammenligninger både over tid og på tværs af EU-landene. 

 

Data er modtaget fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Jarl Quitzau, Danmarks Statistik, JAQ@dst.dk, +45 39 17 35 94  
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Dansk målepunkt 1.2.iii. Andel personer i længerevarende, relativ 

fattigdom 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af personer, hvis ækvivalerede disponible indkomst ligger under 50 

procent af medianindkomsten i henholdsvis et, to, tre og fire år i træk. 

 

Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. 

Herved tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så 

stor indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så 

stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard. 

 

Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første 

voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har 

vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, 

mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6. 

 

For hvert år opgøres antallet af personer, som ligger under grænsen i det pågældende år samt de tre 

forudgående år. Personer, som har været i relativ fattigdom i fire år, omfatter således de personer, som 

var en del af befolkningen i det pågældende og de tre forudgående år, og som i alle fire år havde en 

ækvivaleret disponibel indkomst på under 50 procent af det pågældende års medianindkomst. 

 

Det danske målepunkt kan opgøres på køn, alder, beskæftigelsesstatus/ydelsesgruppe, indkomst, 

opholdsgrundlag og forældrenes højeste uddannelsesniveau. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk fra Danmarks Statistik baseret på indkomstregister 

kombineret med registre om befolkningens karakteristika og arbejdsmarkedstilknytning. 

 

Kontaktperson: Jarl Quitzau, Danmarks Statistik, JAQ@dst.dk, +45 39 17 35 94  

http://www.dst.dk/ext/8722154520/0/velfaerd/AEkvivaleret-disponibel-indkomst--pdf
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Delmål 1.3.  

Indfør sociale sikkerhedsnet 

 
 

 

Dansk målepunkt 1.3.i. Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige 

alder på offentlig forsørgelse 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andelen af personer i aldersgruppen 16-64 år, som modtager 

udvalgte offentlige forsørgelsesydelser i hele året eller en del af det år, der betragtes. 

 

Den øvre aldersgrænse på 64 år vil blive justeret i takt med stigningen i folkepensionsalderen. 

 

Målepunktet opgøres på følgende ydelsestyper: 

 

• Nettoledige i alt (dagpenge, kontanthjælp) 

• Vejledning og opkvalificering 

• Støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud, jobrotation, skånejob, 

fleksjob) 

• Barselsdagpenge 

• Tilbagetrækning (førtidspension, efterløn, fleksydelse) 

• Øvrige ydelsesmodtagere i alt (integrationsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, 

ressourceforløb, jobafklaringsforløb) 

 

Det danske målepunkt kan opgøres på køn, alder og herkomst.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om antal personer på offentlig 

forsørgelse i forhold til det samlede antal personer i befolkningen mellem 16 og 64 år. 

 

Kontaktperson: Mikkel Zimmermann, Danmarks Statistik, mzi@dst.dk, +45 39 17 30 43 

 

  

mailto:mzi@dst.dk
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Dansk målepunkt 1.3.ii. Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige 

alder på længerevarende offentlig forsørgelse 
 

Opgørelsesmetode 
Målepunktet opgøres som andelen af personer i aldersgruppen 16-64 år, der har været bruttoledige i 
henholdsvis 26, 52, 104 og 156 uger, svarende til et halvt, et, to og tre år. Bruttoledigheden omfatter 
alle registrerede ledige, herunder ledige i aktivering. Ydelser ved ledighed omfatter 
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, ressourceforløb og integrationsydelse. 
 

Den øvre aldersgrænse på 64 år vil blive justeret i takt med stigningen i folkepensionsalderen. 
 
Der er indlagt et forbehold i forhold til pauser fra bruttoledigheden af op til fire ugers varighed, da disse 
personer inkluderes som bruttoledige i pauserne, medmindre man er i ordinær beskæftigelse i denne 
pause. 
 
Målepunktet kan opgøres på baggrund af køn, alder og herkomst.  

 
Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  
 
Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om bruttoledige i befolkningen 

(AULK09) i forhold til det samlede antal personer i befolkningen i alderen 16-64 år (FOLK1A). 

 

Kontaktperson: Mikkel Zimmermann, Danmarks Statistik, mzi@dst.dk, +45 39 17 30 43  

  

https://www.statistikbanken.dk/AULK09
https://www.statistikbanken.dk/FOLK1A
mailto:mzi@dst.dk
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Delmål 1.4.  

Giv lige rettigheder til ejerskab 

 
 

 

Dansk målepunkt 1.4.i. Fordeling af nettoformue 

 
Opgørelsesmetode  

Det danske målepunkt opgøres med brug af befolkningens nettoformue. Nettoformuen omfatter værdien 

af fast ejendom, biler, indestående i pengeinstitutter mv. samt værdipapirer. Værdien af disse aktiver 

fratrækkes gæld. 

 

Kun personer over 18 år medtages i opgørelsen og kun, hvis den pågældende person har boet i landet 

hele året. Nettoformuen er prisreguleret til 2015-niveau ved at anvende udviklingen i 

forbrugerprisindekset. 

 

Værdien af pensionsformuer medtages ikke, da pensionsformuer ikke umiddelbart er likvide. Det 

antages, at opgørelsen af gælden er meget dækkende, mens opgørelsen af de positive 

formuekomponenter er mangelfulde, da blandt andet følgende ikke indgår i datamaterialet: Ikke 

noterede aktier, der ikke ligger i depot (herunder også aktier i meget store familieejede selskaber mv.), 

værdi af selvstændiges varelagre og inventar mv. samt ikke registrerede formuer i for eksempel 

skattelylande. 

 

Beregningerne kan uden større problemer fordeles på undergrupper, hvor specielt alderen generelt har 

en stor betydning for formuens størrelse, da den typisk er stærkt voksende op til omkring 

folkepensionsalderen, hvorefter den falder igen. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn, alder og herkomst.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk fra Danmarks Statistiks grundregistre. 

 

Kontaktperson: Jarl Quitzau, Danmarks Statistik, JAQ@dst.dk, +45 39 17 35 94 
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Delmål 1.5.  

Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer 

 
 

 

Dansk målepunkt 1.5.i. Andel personer, der er medlem af en a-kasse 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andel personer i aldersgruppen 18-64 år, der er medlem af en a-

kasse og som ikke samtidig er på efterløn. 

 

Den øvre aldersgrænse på 64 år vil blive justeret i takt med stigningen i folkepensionsalderen. 

 

Målepunktet opgøres på baggrund af køn, alder og herkomst.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (AUA01), der indeholder antallet 

af forsikringsaktive (forsikrede eksklusive efterlønsmodtagerne) i forhold til registerdata fra Danmarks 

Statistik om det samlede antal personer mellem 18 og 64 år (FOLK1A). 

 
Kontaktperson: Mikkel Zimmermann, Danmarks Statistik, mzi@dst.dk, +45 39 17 30 43   

 
 

  

https://www.statistikbanken.dk/AUA01
https://www.statistikbanken.dk/FOLK1A
mailto:mzi@dst.dk
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Delmål 1.a.  

Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet flere forslag til målepunkter for udviklingsbistandens størrelse. 
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Delmål 1.b.  

Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. I lighed med FN’s 

indikator vedrører forslagene således alene en opgørelse af offentlige udgifter.  
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2 Stop sult 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL 2 
STOP SULT 
Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre 
ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. 
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Delmål 2.1.  

Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Enkelte forslag var længe i puljen af mulige målepunkter, men er 

ultimativt valgt fra grundet manglende datatilgængelighed. 
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Delmål 2.2.  

Stop alle former for fejlernæring 

 
 

 

Dansk målepunkt 2.2.i. Andel af befolkningen, der er under- og 
overvægtige 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andelen af befolkningen, der er 1) undervægtig, 2) normalvægtig, 3) 

moderat overvægtig og 4) svær overvægtig.  

 

Vægtgrupperne inddeles på baggrund af BMI, hvor:  

 

• undervægt svarer til BMI<18,5 

• normalvægt svarer til 18,5≤BMI<25,0 

• moderat overvægt svarer til 25,0≤BMI<30,0 

• svær overvægt svarer til BMI≥30,0. 

 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) Andelen af voksne, der er 1) undervægtige, 2) normalvægtige, 3) moderat overvægtige og 4) 

svært overvægtige, indeholder personer over 16 år.  

 

2) Andelen af børn og unge indeholder elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Ved 

indskoling er medtaget målinger for børn, som er enten 6 eller 7 år gamle ved målingen, og ved 

flere målinger er det den første, der er medtaget. På mellemtrinnet er medtaget børn, som er 

mellem 9 og 13 år gamle, og ved flere målinger er det den måling, der blev foretaget tættest på 

barnets 11-års fødselsdag, der er medtaget. Ved udskoling er medtaget målinger for børn, som 

enten er 14 eller 15 år ved målingen, og ved flere målinger er den sidste måling medtaget.  

 

Begge delkomponenter af målepunktet kan opgøres på køn og alder.  

 

Begge delkomponenter af målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Andelen af voksne opgøres på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil. Undersøgelsen foretages hvert 

fjerde år. Data kan findes her. 

 

Andelen af børn og unge opgøres på baggrund af data fra målinger i folkeskolen, der offentliggøres på 

Sundhedsdatastyrelsens eSundhed. Data kan hentes her. 

 

 

 

  

http://www.danskernessundhed.dk/
https://www.esundhed.dk/Emner/Gravide-foedsler-og-boern/Hoejde-og-vaegt-for-skoleboern
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Dansk målepunkt 2.2.ii. Andel af befolkningen, der har henholdsvis 

sunde og usunde kostvaner  
  

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andelen af personer, der har henholdsvis sunde og usunde 

kostvaner.  

 

Til opgørelsen anvendes en kostscore inden for kostkomponenterne: frugt, grønt, fisk og fedt.  

 

Et henholdsvist sundt kostmønster, kostmønster med blandede elementer og usundt kostmønster følger 

definitionerne fra Den Nationale Sundhedsprofil:  

 

• Sundt kostmønster (6-8 point): Generelt sunde kostvaner, typisk med et moderat til højt indtag 

af frugt, grønt og fisk, samt et lavt til moderat indtag af fedt – især mættet fedt. Gruppen er 

kendetegnet ved, at den følger flere af Fødevarestyrelsens kostråd, og der er derfor ikke i et 

forebyggende perspektiv behov for at forbedre kostvanerne.  

 

• Kostmønster med sunde og usunde elementer (3-5 point): Generelt både sunde og usunde 

kostvaner, typisk med et lavt til moderat indtag af frugt, grønt og fisk, samt et moderat til højt 

indtag af fedt – især mættet fedt. Der er stor variation i gruppens kostvaner, hvor kosten består 

af både sunde og usunde elementer. Gruppen er kendetegnet ved, at den følger nogle af 

Fødevarestyrelsens kostråd, og der er plads til forbedringer af kostvanerne.  

 

• Usundt kostmønster (0-2 point): Generelt meget usunde kostvaner, typisk med et lavt indtag af 

frugt, grønt og fisk, samt et højt indtag af fedt, især mættet fedt. Gruppen er kendetegnet ved, 

at den følger få eller ingen af Fødevarestyrelsens kostråd, og der er et stort behov for at 

forbedring kostvanerne. 

 

I Den Nationale Sundhedsprofil indgår personer over 16 år.  

 

Målepunktet opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil. Undersøgelsen foretages hvert fjerde 

år. Data kan findes her. 
  

http://www.danskernessundhed.dk/
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Dansk målepunkt 2.2.iii. Fysisk helbred 
 

Opgørelsesmetode  

Det danske målepunkt opgøres som andelen af personer, der har fysisk dårligt helbred.  

 

Dårligt fysisk helbred beregnes på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil, der benytter en række 

spørgeskemaspørgsmål med udgangspunkt i SF-12, et såkaldt helbredsstatusmål, som ved besvarelse 

kan belyse svarpersoners helbredstilstand inden for de sidste fire uger i forhold til helbredsrelaterede 

begrænsninger i fysisk funktion, social funktion og mentalt velbefindende. 

 

På baggrund af svarpersoners besvarelse beregnes en samlet score for henholdsvis mentalt og fysisk 

helbred, der offentliggøres i Den Nationale Sundhedsprofil.  

 

I Den Nationale Sundhedsprofil indgår personer over 16 år.  

 

Målepunktet kan opgøres på baggrund af alder og køn.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil. Undersøgelsen foretages hvert fjerde 

år. Data kan findes her. 
 

 

  

  

http://www.danskernessundhed.dk/
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Delmål 2.3.  

Fordobl produktiviteten for små fødevareproducenter  

 
 

 

Dansk målepunkt 2.3.i. Afkastningsgrad for landbruget 
 

 

Opgørelsesmetode 

 

Målepunktet opgøres som afkastningsgraden for landbruget beregnet som gennemsnit på tværs af alle 

bedrifter (både deltids- og heltidsbedrifter). Afkastningsgraden beskriver landbrugets evne til at skabe 

overskud givet den investerede kapital. 

 

Beregningen for afkastningsgrad følger Danmark Statistiks formel, der anvendes i Regnskabsstatistik for 

jordbrug:  

 

Afkasningsgrad, procent =  
Resultat af primær drift + generelle tilskud − ejeraflønning

jordbrugsaktiver, ultimo
 x 100 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet opgøres som gennemsnit på tværs af alle bedrifter (både deltid og heltidsbedrifter) på 

baggrund af registerdata (JORD6) fra Danmarks Statistik. Regnskabsresultaterne for jordbrug omfatter 

konventionelle og økologiske landbrug samt gartnerier. 

  

https://www.statistikbanken.dk/JORD6
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Delmål 2.4.  

Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig 

 
 

 

Dansk målepunkt 2.4.i. Udvikling i produktion og miljøbelastning 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres over henholdsvis 1) produktion per arealenhed, 2) udledning af 

drivhusgasser, 3) kvælstofoverskud, 4) kvælstof, diffus udledning, 5) fosfor, mark, 6) fosfor, vand og 7) 

pesticider. Tilsammen giver de syv delkomponenter en indikation af udviklingen i landbrugets 

bæredygtighed: 

 

1) Produktion per arealenhed opgøres som høstresultat beregnet som gennemsnitsudbytte hektokilo 

per hektar. 

2) Udledning af drivhusgasser opgøres som udledning af kuldioxid inklusive biomasse fra branchen 

landbrug og gartneri. 

3) Kvælstofoverskud (kvælstof, mark) opgøres som N-balancen, der udgør forskellen på tildelt 

kvælstof og høstet kvælstof for hele landbrugsarealet i Danmark. 

4) Kvælstof, diffus udledning (kvælstof, vand) opgøres som diffus udledning, der tilfører kvælstof til 

havet fra land. 

5) Fosfor, mark opgøres som P-markbalance, der udgør forskellen mellem udbragt fosfor (for 

eksempel med gødning) og det fjernede via høst med mere. 

6) Fosfor, vand opgøres som samlet tilførsel af fosfor til havet. 

7) Pesticider opgøres som salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Alle målepunktets delkomponenter opgøres som indekserede værdier, 2015:100.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra nedenstående datakilder: 

 

• Produktion per arealenhed: Registerdata (HST77) fra Danmarks Statistik 

• Udledning af drivhusgasser: Registerdata (MRU1) fra Danmarks Statistik 

• Kvælstofoverskud (kvælstof, mark): Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og NOVANA 

opgørelse, Miljøstyrelsen 

• Kvælstof, diffus udledning (kvælstof, vand): Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og 

NOVANA opgørelse, Miljøstyrelsen 

• Fosfor, mark: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og NOVANA opgørelse, Miljøstyrelsen 

• Fosfor, vand: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og NOVANA opgørelse, Miljøstyrelsen 

• Pesticider: Registerdata (PEST1) fra Danmarks Statistik. 

 

Data for kvælstofoverskud, kvælstof, diffus udledning, fosfor, mark og fosfor vand er fremsendt af 

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).  

 

Kontaktperson: Susanne Boutrup, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), sub@dce.au.dk, +45 87 15 

87 94  

https://www.statistikbanken.dk/HST77
https://www.statistikbanken.dk/MRU1
https://www.statistikbanken.dk/PEST1
mailto:sub@dce.au.dk
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Dansk målepunkt 2.4.ii. Dyrets velfærd i landbruget 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som procentandelen af det samlede antal tilmeldte producenter, der lever 

op til henholdsvis niveau 1, 2 og 3 under Dyrevelfærdsmærket inden for kategorierne svine-, 

slagtekylling- og kvægbesætninger.  

 

Dyrevelfærdsmærket er opdelt i tre niveauer, hvor kravene til dyrevelfærd stiger for hvert niveau. Alle 

tre niveauer lever op til en række grundkrav til dyrevelfærd, som ligger ud over dansk og europæisk 

lovgivning. Det betyder et markant løft af dyrevelfærden. Grundkravene er: 

 

For grise: 

• Søerne skal være løsgående 

• Grisene skal have krølle på halen. Halerne skal være hele – ingen halekupering og ingen halebid 

• Mere halm som rode- og beskæftigelsesmateriale og til redebygning 

• Mere plads 

• Maksimal transporttid: otte timer 

 

For slagtekyllinger: 

• Langsommere voksende race 

• Øget indsats mod trædepudesvidninger 

• Mere plads 

• Kortere transporttid 

• Miljøberigelse 

 

For kød- og malkekvæg: 

• Ingen aflivning af kalve 

• Krav om tid mellem kalv og ko 

• Bedre staldforhold 

• Kortere transporttid 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Fødevarestyrelsen.  

 

Kontaktperson: Else Enemark, Fødevarestyrelsen, 15@fvst.dk, +45 72 27 62 05    

 

 

 

  

mailto:15@fvst.dk
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Dansk målepunkt 2.4.iii. Antibiotikaforbrug i landbrugsproduktionen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som forbrug af antibiotika i landbruget for svin og kvæg målt i 1.000 kilogram 

aktivt stof. Omfattende antibiotikaforbrug er tegn på udfordringer med dyrenes sundhed og velfærd og 

kan forårsage nedsat fødevaresikkerhed. 

 

Antibiotikaforbrug i landbrugsproduktionen kan opgøres på flere forskellige måder.  

 

Antibiotikaforbruget er baseret på mængden af salg af medicin, der indberettes af apoteker, 

foderstofvirksomheder og dyrlæger. Målepunktet er baseret på en antagelse om, at hele den solgte 

mængde bliver brugt. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i 1.000 kilogram aktivt stof.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra VetStat, der er den danske veterinære medicindatabase, 

hvor al receptpligtig medicin til dyr i Danmark bliver registreret.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx
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Delmål 2.5.  

Bevar den genetiske mangfoldighed i fødevareproduktionen 

 
 

 

Dansk målepunkt 2.5.i. Fri og lige adgang til udnyttelse af 
genressourcer 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som antallet af henvendelser og udleveringer af genetiske ressourcer hos 

Nordisk Genbank per år samt forholdet mellem antallet af udleveringer af genetiske ressourcer i forhold 

til det samlede antal henvendelser.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og procent.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af data fremsendt af Nordisk Genbank.  

 

Kontaktperson: Lise Lykke Steffensen, NordGen, lise.lykke.steffensen@nordgen.org, +46 738171215  

  

mailto:lise.lykke.steffensen@nordgen.org


VORES MÅL 

 

24  

 

Delmål 2.a.  

Investér i landdistrikters infrastruktur og landbrugsforskning 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikatorer. I lighed med 

FN’s indikatorer vedrører forslagene således primært de offentlige udgifter og investeringer på området. 
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Delmål 2.b.  

Forebyg handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput eller adskiller sig fra 

FN’s indikator. Der er modtaget meget få forslag til målepunkter for dette delmål. 
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Delmål 2.c.  

Gør fødevarepriserne mere stabile med bedre adgang til 

markedsinformation 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Generelt har det været holdningen, at fødevaremarkedet i 

Danmark er velfungerende i forhold til priser og transparens hertil, hvorfor der stort set ikke har været 

forslag til målepunkter for dette delmål.  
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3 Sundhed og trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 3 
SUNDHED OG TRIVSEL 
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper. 
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Delmål 3.1.  

Reducér mødredødeligheden 

 
 

Dansk målepunkt 3.1.i. Andel undervægtige, normalvægtige og 
overvægtige gravide 
 

 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgør fordelingen af gravide fordelt efter vægt i starten af graviditeten ud fra 

body mass index (BMI). Målepunktet baseres på opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens eSundhed. 

 

Det danske målepunkt opgøres som den procentmæssige andel af alle gravide et givent år, som er 

henholdsvis: 

 

• undervægtige (BMI under 18,5) 

• normalvægtige (BMI på 18,5-24,9) 

• moderat overvægtige (BMI på 25,0-29,9) 

• svært overvægtige klasse I (BMI på 30,0-34,9) 

• svært overvægtige klasse II (BMI på 35,0-39,9) 

• svært overvægtige klasse III (BMI over 40)  

• uoplyst 

 

Klassifikationerne af vægtgrupper følger WHO. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens database eSundhed. Målepunktet er baseret på 

data fra Det Centrale Personregister (CPR), Landspatientregistret og blanketindberetninger for 

hjemmefødte og dødfødte. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.esundhed.dk/Emner/Gravide-foedsler-og-boern/Foedte-og-foedsler-1997-#tabpanelEDE10441BAFB4B419A0740E1E4FD0C2D
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Delmål 3.2.  

Stop forebyggelige dødsfald blandt børn under fem år 

 
 

 
Dansk målepunkt 3.2.i. Fødselsvægt blandt nyfødte 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som fordelingen blandt levendefødte både ved enkelt- og flerfødte, som 

på fødselstidspunktet vejer henholdsvis:  

 

• mere end 4.500 g (høj vægt) 

• mellem 2.500 og 4.500 g (normal vægt) 

• mellem 1.500 og 2.500 g (lav vægt) 

• mellem 1.000 og 1.500 g (meget lav vægt) 

• under 1.000 g (ekstremt lav vægt) 

 

Målepunktet kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Det danske målepunkt baserer sig på registerdata (FODV) fra Danmarks Statistik, som henter data 

vedrørende fødselsvægt fra Fertilitetsdatabasen. Data kan indhentes på årlig basis.  

 

Data kan hentes her. 

 

 
  

https://www.statistikbanken.dk/fodv
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Dansk målepunkt 3.2.ii. Andel gravide, der er aktive rygere 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af gravide, der er aktive rygere i forhold til det samlede antal gravide.  

 

Andel gravide, der er aktive rygere, opgøres på baggrund af opgørelser fra fødselsregistret hos 

Sundhedsdatastyrelsens eSundhed.  

 

I fødselsregistret fremgår det af fødselskontrollen, om den gravide angiver at være aktiv ryger eller har 

røget under graviditeten. Det danske målepunkt opgøres derfor på, hvor stor en andel af alle de gravide, 

som i forbindelse med fødselskontrol angiver:  

 

• ikke at have røget under graviditeten 

• at have røget under graviditeten, men er stoppet  

• at være aktiv ryger på kontrollens tidspunkt 

• at være uoplyst. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Det danske målepunkt baseres på opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens eSundhed, som indsamler data 

vedrørende den gravides rygevaner under graviditeten. 

 

Data kan indhentes på årlig basis her.  

https://www.esundhed.dk/Registre/Det-medicinske-foedselsregister/Foedte-og-foedsler-1997-og-frem#tabpanel61119A72216248AC86DB508579760DED
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Delmål 3.3.  

Bekæmp smitsomme sygdomme 

 

Dansk målepunkt 3.3.i. Antal sygehuserhvervede infektioner 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgør antallet af sygehuserhvervede infektioner og baserer sig på databasen 

Hospital-Acquired Infections (HAIBA), som Sundhedsdatastyrelsen besidder.  

 

Målepunktet opgøres på tre kategorier af sygehuserhvervede infektioner: 

 

• Bakteriæmi 

• Urinvejsinfektion 

• Andet 

 

Kategorien ”Andet” inkluderer C. difficile-infektioner COHA, C. difficile-infektioner HOHA, dyb infektion 

efter planlagt total hoftealloplastik og dyb infektion efter planlagt knæalloplastik. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsens eSundhed, der indsamler data fra 

HAIBA Hospital-Acquired Infections-databasen. Databasen opdeler infektionerne i fem infektionstyper. 

Infektionerne klassificeres automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregistret (LPR) og den danske 

mikrobiologidatabase (MiBa) og er baseret på bestemte casedefinitioner, der kan afvige fra en individuel 

klinisk vurdering. 

 

Data kan hentes her. 

 

 

  

 

https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/HAIBA
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Dansk målepunkt 3.3.ii. Andel af dødsfald, der er influenzarelaterede 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af dødsfald i Danmark, der er influenzarelaterede i forhold til det 

samlede antal dødsfald. 

 

Målepunktet kan opgøres på alder. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres ved antallet af influenzarelaterede dødsfald fra Statens Serum Institut i forhold til 

det samlede antal dødsfald fra Danmarks Statistik. 

 

Data på antal influenzarelaterede dødsfald kan hentes her. 

 

Data på antal samlede dødsfald kan hentes her.  

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018-19
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=DOD&PXSId=206354&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Delmål 3.4.  

Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental 

sundhed 

 

 

Dansk målepunkt 3.4.i. Antal personer per 1.000 indbyggere, der 

anvender psykofarmaka 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som antal personer per 1.000 indbyggere, der anvender psykofarmaka. 

Målepunktet opgøres på baggrund af data om den mængde af lægemidlet, der er solgt på recept med 

oplysning om cpr-nummer inden for det pågældende år og data om befolkningsgrundlaget. 

 

Psykofarmaka er en samlet betegnelse for lægemidler rettet mod forskellige psykiske lidelser og 

indeholder: 

 

• Antidepressive lægemidler: (ATC-gruppe N06A, bortset fra duloxetin N06AX21 i styrken 20 og 40 

mg og bupropion N06AX12) 

• Antipsykotiske lægemidler: (ATC-gruppe N05A bortset fra lithium) 

• Centralstimulerende lægemidler (ATC-gruppe N06BA, N07XX04 og guanfacin C02AC02)  

• Beroligende- og sovemidler (ATC-grupperne N05BA, N05CD, N03AE, N05CF, N05CH01, N05BB01 

og R06AD02) 

 

Nogle af lægemidlerne kan også anvendes mod neuropatiske smerter, narkolepsi, spasticitet, 

alkoholabstinenssymptomer, kramper, epilepsi, transportsyge og/eller allergi. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal per 1.000 indbyggere. 

 

Data 

Antal personer per 1.000 indbyggere, der anvender psykofarmaka opgøres på baggrund af data i 

Sundhedsdatastyrelsens database Medstat.dk, der indsamler data fra Lægemiddelstatistikregistret. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://medstat.dk/
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Dansk målepunkt 3.4.ii. Antal sygemeldinger med egen sygdom per 

person 
 
Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgør antallet af sygemeldinger som følge af egen sygdom per person. 

Målepunktet opgøres som det gennemsnitlige antal fraværsdagsværk per fuldtidsansat på et år.  

 

En fuldtidsansat defineres som en person, der er ansat 37 timer om ugen i alle årets uger. 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal per fuldtidsansat.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata (FRA024) fra Danmarks Statistik, der indeholder 

fraværsstatistikken. Fraværsstatistikken er en årlig statistik, som offentliggøres for den statslige sektor, 

den kommunale og regionale sektor samt den private sektor. Statistikken dækker alle ansatte i staten 

samt i kommuner og regioner, mens den private sektor er dækket via en stikprøve af virksomheder med 

ti ansatte og derover.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/FRA024
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Dansk målepunkt 3.4.iii. Andel af kræftramte, der overlever kræft 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som den relative overlevelse hos personer diagnosticeret med kræft eksklusive 

basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft, henholdsvis et, tre, fem og ti år efter, at 

diagnosen bliver stillet.  

 

Målepunktet kan fortolkes som sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom, når der er justeret for 

andre dødsårsager. Relativ overlevelse beregnes som forholdet mellem den observerede overlevelse 

blandt kræftramte og den forventede overlevelse for disse, hvis de ikke var ramt af kræft. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens ”Kræftoverlevelse i Danmark”, der er baseret 

på Cancerregistret. Rapporten ”Kræftoverlevelse i Danmark” udgives årligt.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft_overlevelse
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Delmål 3.5.  

Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug 

 

Dansk målepunkt 3.5.i. Andel af unge, der tager illegale stoffer 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andelen af unge, der har et aktuelt brug af illegale stoffer.  

 

Et aktuelt forbrug defineres i denne sammenhæng som at have prøvet ét eller flere af de forskellige 

illegale stoffer inden for det seneste år. 

 

Konkret måles der på andelen af de 16-24-årige, der har prøvet ét eller flere af de følgende illegale 

stoffer inden for det seneste år: 

 

• Hash 

• Amfetamin 

• Kokain 

• Psilocybinsvampe 

• Ecstasy 

• LSD 

• Heroin 

• Ketamin 

• GHB 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens undersøgelse ”Narkotikasituationen i Danmark”, 

der udføres hvert fjerde år. 

 

Data kan indhentes her. 

  

https://www.sst.dk/da/Viden/Stoffer/Overvaagning-af-narkotikasituationen/Udbredelse-af-illegale-stoffer
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Dansk målepunkt 3.5.ii. Antal personer i behandling for stofmisbrug 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal personer, der har anmodet myndigheden om behandling, og hvor 

behandlingen er iværksat af myndigheden.  

 

Den samme person kan godt have behandlingsforløb i flere kommuner i samme år, men den samme 

person kan ikke optræde mere end én gang i statistikken. 

 

Målepunktet opgøres således på baggrund af kategorien ”Personer i behandling”. 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (SMDBV003) fra Danmarks Statistik, der løbende 

indsamler data fra kommuner og stofmisbrugsbehandlingssteder.  

 

Data kan hentes her.  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5A/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=SMDBV003&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Dansk målepunkt 3.5.iii. Andel af befolkningen, der overskrider 

risikogrænsen for alkoholindtagelse 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af befolkningen, der angiver et alkoholindtag, der overskrider 

Sundhedsstyrelsens risikogrænse for alkoholindtag.  

 

Målepunktet opgøres på baggrund af spørgsmålet: ”Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af 

dagene i løbet af ugen?” (svarmulighederne er antal genstande per ugedag). 

 

Målepunktet opgøres som den procentvise andel af den samlede befolkning, som overtræder 

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse (14 genstande ugentligt for kvinder og 21 genstande ugentligt for 

mænd) og lavrisikogrænse (7 genstande ugentligt for kvinder og 14 genstande ugentligt for mænd). 

 

I undersøgelsen indgår personer over 16 år. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Data til målepunktet indsamles i forbindelse med Den Nationale Sundhedsprofil, som er en repræsentativ 

spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning af Sundhedsstyrelsen. Her måles 

respondenternes selvrapporterede alkoholforbrug. Undersøgelsen foretages hvert fjerde år. 

 

Data kan hentes her. 

 

 

  

http://www.danskernessundhed.dk/
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Dansk målepunkt 3.5.iv. Alder ved alkoholdebut 
 

Opgørelsesmetode  

Det danske målepunkt opgøres som 15-årige elevers selvrapporterede alder ved alkoholdebut i 

Skolebørnsundersøgelsen. I undersøgelsen deltager et landsrepræsentativt udsnit af 11-, 13- og 15-årige 

skoleelever, svarende til elever på 5., 7. og 9. klassetrin. 

 

Målepunktet opgøres som fordelingen for alkoholdebut blandt respondenterne i følgende kategorier:  

 

• Aldrig 

• ≤ 11 år 

• 12 år 

• 13 år 

• 14 år 

• ≥ 15 år 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i HSBC Skolebørnsundersøgelsen, der er en spørgeskemaundersøgelse, 

som udføres hvert fjerde år.  

 

Data kan hentes her. 

 
  

https://www.hbsc.dk/rapp-downl.htm
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Delmål 3.6.  

Halvér antallet af dræbte og sårede i trafikken 

 
 

 

Dansk målepunkt 3.6.i. Antal domme efter færdselsloven 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som det samlede antal fældende afgørelser i forbindelse med overtrædelse af 

færdselsloven fordelt på afgørelsestype og overtrædelsens art.  

 

Antal fældende (skyldige) afgørelser omfatter alle afgørelser ud over ikke-fældende afgørelser (ikke-

skyldig), herunder frifindelser og påtaleopgivelser i henhold til retsplejeloven § 721, stk. 1, nr. 2. 

Sidstnævnte kan ske i tilfælde, hvor videre forfølgning i sagen ikke kan ventes at føre til, at sigtede 

findes skyldig. Statistikken omfatter dog ikke bødeafgørelser under 2.500 kroner, da dette ikke 

registreres i Rigspolitiets centrale kriminalregister, der er datakilde til statistikken.  

 

Opgørelse på overtrædelsens art omfatter: 

 

• Færdselsuheld uspecificeret 

• Færdselsuheld med spiritus 

• Spirituskørsel 

• Mangler ved køretøj 

 

Opgørelse på afgørelsestype omfatter:  

 

• Bødeafgørelse 

• Dom til frihedsstraf 

• Tiltalefrafald 

• Tiltale undladt 

• Anden afgørelse 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (STRAF40) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=STRAF40&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Dansk målepunkt 3.6.ii. Dræbte og alvorligt tilskadekomne i 

færdselsuheld 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgør antallet af henholdsvis dræbte og alvorligt tilskadekomne i færdselsuheld. 

Målepunktet opgøres på baggrund af personskader, der er kommet til politiets kendskab, hvorfor der kan 

være et mørketal. 

 

Målepunktet kan opdeles på følgende transportmidler:  

 

• Almindelig personbil 

• Motorcykel 

• Knallert 45 

• Cykel 

• Fodgænger 

• Andre 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (UHELD1) fra Danmarks Statistik, der opgøres årligt.  

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UHELD1&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Delmål 3.7.  

Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 

familieplanlægning 

 
 

 

Dansk målepunkt 3.7.i. Antal diagnosticerede kønssygdomme blandt 
unge 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser antallet af diagnosticerede kønssygdomme blandt unge, defineret som personer i 

aldersgruppen 15-24 år. 

 

Målepunktet kan opgøres på typen af kønssygdom og køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i laboratorieanmeldelser og individuelle anmeldelser.  

 

Data for klamydia stammer fra stammer fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en 

landsdækkende database indeholdende alle prøveresultater fra alle danske klinisk mikrobiologiske 

afdelinger. Der inkluderes desuden data modtaget fra Centrallaboratoriet, Bornholms Hospital, Rønne. 

MiBa vedligeholdes af Statens Serum Institut. 

 

Data for gonoré, HIV og syfilis stammer fra den nationale overvågning af smitsomme sygdomme. Denne 

overvågningsdatabase vedligeholdes af afdelingen for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse, Statens 

Serum Institut.  

 

Dataene er baseret på indberetninger til Statens Serum Institut. Både praktiserende læger og 

hospitalslæger er pålagt at indberette diagnosen i henhold til ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af 

smitsomme sygdomme m.v.” til Statens Serum Institut af den læge, der diagnosticerer patienten. Det 

gælder både praktiserende læger og hospitalslæger. 

 

Data kan hentes her.  

 

  

https://statistik.ssi.dk/sygdomsdata
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Dansk målepunkt 3.7.ii. Antal tilladelser til juridisk kønsskifte 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af personer, der får tildelt et nyt personnummer i sager om juridisk 

kønsskifte. Bemærk, at der måles på antallet af tildelinger, og at antallet af ansøgninger kan være højere 

grundet uafsluttede sager i den betragtede periode.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Det Centrale Personregister (CPR). Dataene er udtræk fra 

ministeriets elektroniske sagssystem, der er baseret på manuel sagsbehandling af ansøgningerne om 

kønsskifte.  

 

Kontaktperson: CPR-kontoret, cpr@cpr.dk  

 

  

mailto:cpr@cpr.dk
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Dansk målepunkt 3.7.iii. Alder på førstegangsfødende kvinder 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal år.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (FOD111) fra Danmarks Statistik, der opgøres årligt. 

 

Data kan hentes her.  
  

https://www.statistikbanken.dk/Statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=FOD111&PLanguage=0
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Dansk målepunkt 3.7.iv. Antal provokerede aborter 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som antallet af legalt provokerende aborter, der er rapporteret til 

Sundhedsdatastyrelsen af den udførende læge.  

 

I Danmark har alle kvinder over 18 år, og som opholder sig i Danmark, fri adgang til abort før udgangen 

af 12. graviditetsuge. Målepunktet har to perspektiver. Det ene perspektiv fremhæver kvindens ret til at 

få abort, eksempelvis hvis kvinden er blevet uønsket gravid, hvis graviditeten kan true kvindens helbred, 

eller hvis der er noget galt med fostret. Dette betyder, at antallet af provokerede aborter skal have en vis 

størrelse. Det andet perspektiv betoner en begrænsning af antallet af provokerede aborter med den 

argumentation, at uønskede graviditeter i flere tilfælde kunne være undgået gennem oplysning om og 

brug af prævention. 

 

Målepunktet opgøres på følgende aldersgrupper:  

 

• 15-19 

• 20-24 

• 25-29 

• 30-34 

• 35-39 

• 40-44 

• 45-49  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens Register over Legalt Provokerede Aborter 

(ABR), der indsamler data fra Landspatientregistret. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.esundhed.dk/home/emner/gravide%20foedsler%20og%20boern/provokerede%20abort
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Delmål 3.8.  

Giv alle adgang til lægehjælp 

 
 

 

Dansk målepunkt 3.8.i. Andel af drenge, der får HPV-vaccine 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af drenge, der får HPV-vaccine, sammenlignet med målgruppen af 

drenge, der tilbydes HPV-vaccine. 

 

Fra 1. juli 2019 fik drenge, der fylder 12 år 1. juli 2019 eller senere, tilbuddet om vaccination mod HPV 

(human papillomavirus). Vaccinationen er gratis. 

 

Målepunktet opgøres som andelen af uddelte HPV-vaccinationer ud af det samlede antal drenge i den 

relevante målgruppe. Den udledte andel er i første omgang beregnet ved at tage halvdelen af drengene, 

der er født i 2007, da det er drenge født i perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007, som tilbydes 

vaccinen. Andelen beregnes ved at sammenholde antallet af vacciner med halvdelen af drenge født i 

2007. 

 

Fremadrettet bør målepunktet opgøres som antal vacciner uddelt sammenholdt med det samlede antal 

drenge i alderen 12-17 år, der udgør målgruppen, som tilbydes vaccinen.  

 

Den pågældende læge er pålagt at registrere vacciner i Det Danske Vaccinationsregister jævnfør 

bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Statens Serum Institut, der indsamler data fra Det Danske 

Vaccinationsregister.  

 

Kontaktperson: Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut, pvb@ssi.dk, +45 32 68 32 69 

 

  

mailto:pvb@ssi.dk
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Dansk målepunkt 3.8.ii. Antibiotikaforbrug 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres på baggrund af data om mængden af antibiotika, der er solgt på recept med 

oplysning om cpr-nummer inden for det pågældende år og data om befolkningsgrundlaget. 

 

Antibiotikaforbruget opgøres som antallet af indløste recepter på antibiotika per 1.000 indbyggere. Det er 

udelukkende salg, der er personhenførbart, der inkluderes i målepunktet, det vil sige salg på recept til 

personer med et dansk cpr-nummer. 

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal per 1.000 indbyggere.  

 

Data 

Antal personer per 1.000 indbyggere, der indløser en recept på antibiotika opgøres på baggrund af data i 

Sundhedsdatastyrelsens database Medstat.dk, der indsamler data fra Lægemiddelstatistikregistret. 

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://medstat.dk/
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Dansk målepunkt 3.8.iii. Antal privatpraktiserende læger per 100.000 

indbyggere 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres på baggrund af antallet af privatpraktiserende læger i forhold til antallet af 

indbyggere.  

 

Indbyggere er defineret som personer med dansk folkeregisteradresse.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal per 100.000 indbyggere. 

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Pernille Stender, Danmarks Statistik, psd@dst.dk, +45 39 17 34 04 

 

 

  

mailto:psd@dst.dk
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Dansk målepunkt 3.8.iv. Middellevetiden 
 

Opgørelsesmetode  

Det danske målepunkt opgøres som det gennemsnitlige antal år en nyfødt forventes at leve i, forudsat at 

de nuværende dødshyppigheder holder sig konstante.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal restleveår.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (HISB7) fra Danmarks Statistik, der er baseret på data fra 

Det Centrale Personregister (CPR).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/HISB7


VORES MÅL 

 

50  

 

Delmål 3.9.  

Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening 

 
 

 
Dansk målepunkt 3.9.i. Antal arbejdsskader som følge af forgiftning 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal arbejdsskader anmeldt til Arbejdstilsynet, der er anmeldt under 

skadetype ”09 Forgiftning”. 

 

Arbejdstilsynet har defineret en arbejdsulykke som ”en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, 

som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade”.  

 

Målepunktet indeholder antal anmeldte arbejdsulykker, der er anmeldepligtige ifølge 

arbejdsmiljølovgivningen. Disse arbejdsulykker omfatter:  

 

• Anmeldte arbejdsulykker med fravær fra det sædvanlige arbejde i en dag eller mere. 

Anmeldelser, hvor fraværet er uoplyst, er også medtaget.  

• Anmeldte arbejdsulykker, der er sket ved arbejde for en arbejdsgiver herunder også 

arbejdsrelaterede voldsulykker, der er sket uden for arbejdstiden. 

• Anmeldte arbejdsulykker, der er sket ved arbejde med et teknisk hjælpemiddel, hvor arbejdet 

ikke udføres for en arbejdsgiver (for eksempel selvstændige). 

• Anmeldte arbejdsulykker, der er sket på landjorden i Danmark. Arbejdsulykker, der er sket i 

udlandet, til søs, i luften eller på offshoreanlæg (undtagen havvindmølleanlæg), er ikke omfattet 

af data.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn og aldersgrupper. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Arbejdstilsynet, der er baseret på arbejdsulykker, der er 

anmeldt til EASY (Arbejdsmarkedet Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem). Data 

opdateres løbende. 

 

Data kan hentes her.  

 

  

https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/anmeldte-arbejdsulykker-i-tal/
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Dansk målepunkt 3.9.ii. Antal for tidlige dødsfald grundet 

luftforurening 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Det Nationale Center for Miljø og Energi, Aarhus 

Universitet, der opgør antallet af tilfælde af for tidlig død som følge af langtidseksponering af 

luftforurening ud fra antallet af tabte leveår (Years of Life Lost, YOLL) på basis af, at et tilfælde af for 

tidlig død i gennemsnit svarer til 10,6 tabte leveår. 

 

Luftforureningskomponenter set i relation til helbredseffekter omfatter:  

 

• Partikelforurening – PM2,5 og PM10 (massen af partikler med diameter under henholdsvis 2,5 og 

10 µm) og elementært kulstof (EC) 

• Kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxider (NOx = sum af NO2 og kvælstofmonooxid (NO)) 

• Ozon (O3)  

• Svovldioxid (SO2) 

 

Niveauerne for luftforureningskomponenter måles på landstationer, forstadsmålestationer, 

bybaggrundsmålestationer og gademålestationer. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i beregninger foretaget af Det Nationale Center for Miljø og Energi, 

Aarhus Universitet. Beregningerne er udført med EVAv5.2-systemet. 

 

Data kan findes her.  

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/luftforurening
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Delmål 3.a.  

Implementér WHO’s rammekonvention om tobakskontrol 

 
 

 
Dansk målepunkt 3.a.i. Andel af personer, der ryger 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som omfanget af rygning ved at beregne andelen af personer, der angiver at være i 

en af følgende kategorier i forhold til den samlede population af undersøgelsen: 

 

• Daglige rygere 

• Lejlighedsvise rygere 

• Tidligere rygere 

• Aldrig rygere 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og aldersgrupper. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport om danskernes rygevaner, der er 

foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen foretages årligt og baseres på et 

repræsentativt udsnit af danskere i aldersgruppen 15-79 år.  

 

Data findes i rapporten ”Danskernes Rygevaner” og kan findes her.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser?Emne=%7bACBECD54-0A41-4456-9FAA-D3631282AF38%7d&searchWord=
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Dansk målepunkt 3.a.ii. Andel af rygere, der deltager i et 

rygestopforløb 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som andelen af danske rygere, der har modtaget kvalitetssikret 

rygestopbehandling. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i Rygestopbasens årsrapport, der indeholder data for andel af rygere, 

der deltager i et rygestopforløb. Rygestopbasen er en national database til dokumentation, opfølgning of 

kvalitetssikring af rygestoptilbud i Danmark.  

 

Data kan findes i Rygestopbasens årsrapport her.  

https://www.rygestopbasen.dk/rapporter
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Delmål 3.b.  

Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til 

 

 
 

 

Dansk målepunkt 3.b.i. Andel af befolkningen, der er vaccineret mod 

sæsoninfluenza 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som antallet af personer over 15 år, der er vaccineret mod sæsoninfluenza i forhold 

til den samlede befolkning over 15 år.  

 

Målepunktet kan opgøres på aldersgrupper og køn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Statens Serum Institut, der indsamler data omhandlende 

vaccinationer givet af både praktiserende læger og vaccinationsklinikker.  

 

Oplysninger om influenzavaccinationer givet til risikogrupper kommer fra ydelsesregistret i 

Sundhedsstyrelsen. Vaccinationer er registreret på individniveau og kan være givet af både praktiserende 

læger og vaccinationsklinikker. Når Det Danske Vaccinationsregister (DDV) kommer i anvendelse blandt 

sundhedspersonale i klinikker og på hospitaler i løbet af de kommende år, vil data også omfatte 

influenzavaccinationer givet til personer uden for risiko, for eksempel på egen eller arbejdsgivers regning. 

Dette er dog kun tilfældet, hvis sundhedspersonalet eller borgere opretter vaccinationer i DDV. 

 

Data kan hentes her.  

https://statistik.ssi.dk/sygdomsdata#!/?vaccination=14&sex=3&agegroup=10&landsdel=100&xaxis=Season&show=Graph&datatype=Vaccination
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Delmål 3.c.  

Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel har 

forslagene udelukkende omhandlet udviklingsbistand til opbygning af sundhedssystemer.  
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Delmål 3.d.  

Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Forslagene under 

dette delmål omhandler således karakteristika ved det danske sundhedsberedskab i forhold til 

eksempelvis antal ansatte og udgifter. 
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4 Kvalitetsuddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 4 
Kvalitetsuddannelse 
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring 
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Delmål 4.1.  

Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.1.i. Andel af personer med henholdsvis gennemført 
grundskole og ungdomsuddannelse 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt: 

 

1) Andelen af personer med gennemført grundskole opgøres som andelen af 18-årige, der har 

fuldført grundskolen i forhold til det samlede antal personer på 18 år eller derover. Dette er dog 

ikke ensbetydende med, at de har taget folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende, men alene 

at de har været registreret i uddannelsessystemet frem til og med afslutningen af skoleåret i 9. 

klasse.  

 

2) Andelen af personer med gennemført ungdomsuddannelse opgøres som andelen af 25-årige, som 

har den højest fuldførte uddannelse i hovedgruppe 20 eller højere i Danmarks Statistiks 

uddannelsesklassifikationssystem DISCED.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn og herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktets opgøres i procent. 

 

Data 

Andelen af 18-årige med gennemført grundskole tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik. 

Dataene er fremkommet ved at tage de 18-årige i Registeret om højest fuldførte uddannelse. En 

opgørelse på denne måde medfører, at hele befolkningen indgår og ikke kun de, der har gået i en dansk 

skole. 

 

Kontaktperson: Karen Reschat Holm, Danmarks Statistik, kch@dst.dk, +45 39 17 37 56 

 

Andelen af 25-årige med gennemført ungdomsuddannelse tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks 

Statistik. 

 

Kontaktperson: Susanne Mainz Sørensen, Danmarks Statistik, sms@dst.dk, +45 39 17 33 94  

mailto:kch@dst.dk
mailto:sms@dst.dk


VORES MÅL 

 

59  

Dansk målepunkt 4.1.ii. Kompetencedækning i folkeskolen 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som andelen af planlagte undervisningstimer, der varetages af undervisere med 

kompetenceniveauerne ”Undervisningskompetence” og ”Tilsvarende kompetencer” i forhold til det 

samlede antal planlagte undervisningstimer.  

 

Målepunktet kan opgøres på klassetrin og fag. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik, der 

opgøres årligt.  

 

Data kan hentes her. 

 

 

 

  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/20.aspx
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Dansk målepunkt 4.1.iii. Trivsel i folkeskolen 
 

Opgørelsesmetode  

Det danske målepunkt opgøres som andelen af elever på 4.-9. klassetrin, der besvarer spørgeskemaet og 

ender på en trivselsscore på over 4. Trivselsscoren udregnes på baggrund af elevernes svar på en række 

spørgeskemaspørgsmål.  

 

Målepunktet opgøres på fire trivselsparametre:  

 

1) Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og 

fællesskabet samt tryghed og mobning.  

2) Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og 

problemløsningsevne.  

3) Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse 

samt af lærernes hjælp og støtte.  

4) Ro og orden – omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.  

 

Dertil kommer en opgørelse af generel skoletrivsel, der er en samlet indikator bestående af de 29 

spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer. 

 

For hver elev beregnes scoren på indikatoren 1-4 samt for den samlede indikator ved et simpelt 

gennemsnit af elevens svar på de indgående spørgsmål. Der beregnes kun en score, hvis eleven har 

svaret på mindst halvdelen af de spørgsmål, der er indeholdt i indikatoren. 

 

Målepunktet kan opgøres på klassetrin og køn.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i den nationale trivselsmåling foretaget af Børne- og 

Undervisningsministeriet og udgivet i Uddannelsesstatistikken. Den nationale trivselsmåling er baseret på 

en spørgeskemaundersøgelse, der indeholder 40 spørgsmål til eleverne på 4.-9. klassetrin. 

 

Data kan hentes her. 

 

 
  

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/reports/1792.aspx
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Delmål 4.2.  

Giv førskolebørn lige adgang til dagtilbud af høj kvalitet 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.2.i. Andel pædagogisk personale med 

pædagoguddannelse 
 

Opgørelsesmetode 

Andel pædagogisk personale med pædagoguddannelse opgøres som den procentvise andel af det 

samlede antal fuldtidsansatte pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, der har 

en af følgende uddannelser:  

 

• Pædagogisk almen uddannelse/pædagogisk grunduddannelse (PAU/PGU) 

• Pædagogisk professionsbachelor 

• Pædagogisk uddannelse uden nærmere angivelse  

• Mellemlang videregående uddannelse (MVU) som pædagog og bachelor (BACH) 

• Lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. inden for pædagogik 

 

Målepunktet opgøres på stillingsbetegnelse. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (BOERN1) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her.  

 

  

https://www.statistikbanken.dk/BOERN1
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Delmål 4.3. 

Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående 

uddannelser 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.3.i. Andel af voksne med en 

erhvervskompetencegivende uddannelse 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af 35-årige, som har den højest fuldførte uddannelse i hovedgruppe 

30, 40, 50, 60, 70 eller 80 i Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationssystem DISCED.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn og herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Susanne Mainz Sørensen, Danmarks Statistik, sms@dst.dk, +45 39 17 33 94 

 

 

  

mailto:sms@dst.dk
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Dansk målepunkt 4.3.ii. Frafald på ungdoms- og videregående 

uddannelser 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af studerende der 5 år efter de er påbegyndt en uddannelse er stoppet 

uden at fuldføre en uddannelse i den hovedgruppe de startede i.  

 

Der vil være studerende, som efter 5 år fortsat er i gang på en uddannelse i den hovedgruppe de 

startede. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn og herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Susanne Mainz Sørensen, Danmarks Statistik, sms@dst.dk, +45 39 17 33 94 

 

  

mailto:sms@dst.dk
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Delmål 4.4.  

Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.4.i. It-kompetencer i grundskolen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som computer- og informationskompetencer i grundskolen baseret på scorer fra 

den såkaldte ICILS-undersøgelse blandt elever i 8. klasse. 

 

ICILS-scoren gør det muligt at opdele eleverne i fem niveauer, hvor Niveau 4 er bedst.  

 

Målepunktet opgøres som en gennemsnitlig score samt fordeling af scorer: 

 

• Under niveau 1 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• Niveau 3 

• Niveau 4 

 

Målepunktet opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 

undersøgelsen, der udføres hvert femte år.  

 

ICILS-undersøgelsen bygger på data fra elevtest i et kontrolleret online-miljø, spørgeskemaundersøgelser 

og kontekstundersøgelser.  

 

Data kan hentes her. 

 

 

https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/icils/icils-2018
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Dansk målepunkt 4.4.ii. Voksnes deltagelse i voksen- og 

efteruddannelse 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af voksne kursister og årselever.  

 

Voksne kursister og årselever er defineret som personer over 18 år, der deltager i voksen- og 

efteruddannelse. Der kan være nogle tilfælde, hvor personer under 18 år optræder i denne 

opgørelsesmetode. Det kan for eksempel være personer, der afslutter gymnasiet, inden de er 18 år og 

tager på et højskoleophold, eller højskolekurser, der henvender sig til bedsteforældre og deres 

børnebørn, og børnene også er medtaget som kursister. Danmarks Statistik oplyser dog, at disse udgør 

en meget lille andel af samtlige kursister. 

 

Ved opgørelse fremadrettet vil statistikken kunne opgøres uden kursister under 18 år gennem særtræk 

fra Danmarks Statistik.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn og alder.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (VEU20) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=VEU20&PLanguage=0


VORES MÅL 

 

66  

 

Delmål 4.5.  

Afskaf al diskrimination i uddannelse 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.5.i. Andel af 35-årige med 

erhvervskompetencegivende uddannelse, opgjort på forældres 
uddannelsesniveau 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse opgjort 

efter forældrenes højest fuldførte uddannelse på det tidspunkt, hvor personen var 13 år.  

 

En erhvervskompetencegivende uddannelse omfatter uddannelser i hovedgruppe 30, 40, 50, 60, 70 eller 

80 i Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationssystem DISCED.  

 

Forældrenes uddannelsesniveau opgøres på grundskole, gymnasialuddannelse, erhvervsuddannelse, kort 

videregående uddannelse (KVU), mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller bachelor, lang 

videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. samt uoplyst. 

 

Målepunktet kan kun opgøres for 35-årige i Danmark, for hvem der findes oplysninger om forældrenes 

uddannelse. Dette betyder, at opgørelsen tæller relativt få indvandrere, da oplysninger om deres 

forældres uddannelse mangler i de fleste tilfælde. Desuden er andelen af 35-årige efterkommere 

relativt lav. De 35-årige, hvis forældres uddannelse er ukendt, placeres i kategorien uoplyst. 

 

Målepunktet opgøres for personens forældres højeste uddannelsesniveau. Har forældrene forskellige 

uddannelsesniveauer, anvendes uddannelsen hos den forælder, som har den højeste uddannelse. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Susanne Mainz Sørensen, Danmarks Statistik, sms@dst.dk, +45 39 17 33 94  

  

mailto:sms@dst.dk
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Delmål 4.6.  

Lær alle at læse, skrive og regne 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Hovedparten af 

forslagene har været i overensstemmelse med de metoder, der allerede anvendes i både en international 

og dansk sammenhæng til at måle børn, unge og voksnes læse- og regnefærdigheder.  
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Delmål 4.7.  

Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.7.i. Gennemsnitskarakteren ved den årlige 

fællesprøve i fysik/kemi, biografi og geografi ved afgangsprøven i 9. 

klasse 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres på baggrund af resultater fra den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biografi og 

geografi i 9. klasse. Dermed kan målepunktet belyse udviklingen af det generelle vidensniveau inden for 

naturvidenskabelige discipliner ved grundskolens afslutning. Målepunktet opgøres som et gennemsnit af 

karaktererne, eleverne fik ved deltagelse i det pågældende år. 

 

Privatister og elever i specialklasser indgår ikke i statistikken. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i karakterscore.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik.  

 

Data kan hentes her.  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1810.aspx
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Delmål 4.a.  

Byg og opgradér inkluderende, sikre skoler 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.a.i. Trivsel blandt studerende på videregående 

uddannelser 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af studerende på videregående uddannelser, der føler sig stressede 

eller ensomme opgjort på hyppigheden af følelsen i forhold til det samlede antal studerende på 

videregående uddannelser.  

 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) som andelen af studerende, der angiver at føle sig ensomme på videregående uddannelser og 

hyppigheden deraf fordelt på kategorierne ”Altid”, ”Ofte”, ”Nogle gange”, ”Sjældent” og ”Aldrig” 

2) som andelen af studerende, der angiver at føle sig stressede på videregående uddannelser og 

hyppigheden deraf fordelt på kategorierne ”Altid”, ”Ofte”, ”Nogle gange”, ”Sjældent” og ”Aldrig”. 

 

De deltagende uddannelsestyper omfatter akademisk bachelor, erhvervsakademiuddannelser, 

kandidatuddannelser og professionsbachelorer.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende foretaget af 

Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelseszoom.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/uddannelseszoom
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Dansk målepunkt 4.a.ii. Trivsel blandt elever på gymnasiale 

uddannelser 
 

Opgørelsesmetode 

Trivsel blandt elever på gymnasiale uddannelser opgøres som andelen af elever på de gymnasiale 

uddannelser, der angiver at have høj trivsel på fem parametre. 

 

Målepunktet opgøres på følgende parametre:  

 

• Faglig trivsel 

• Social trivsel 

• Læringsmiljø 

• Pres og bekymringer 

• Mobning 

 

Andelen af elever, der trives på hver af de ovenstående parametre, opgøres på baggrund af elevernes 

svar på en spørgeskemaundersøgelse, og hver parameter er sammensat af en række af spørgsmålene, 

der fremgår i spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Scoren for hver parameter beregnes som et sumindeks, hvor der tages et simpelt gennemsnit af de 

spørgsmål i spørgeskemaet, der hører til hver indikator. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i trivselsmålinger fra Børne- og Undervisningsministeriets 

Uddannelsesstatistik. 

 

Elevtrivselsmålinger blev først gjort obligatoriske med den seneste gymnasiereform og blev gennemført 

første gang i 2018. Data før 2018 findes derfor ikke. 

 

Data kan findes her.  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1878.aspx
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Dansk målepunkt 4.a.iii. Andel folkeskoleelever, der oplever mobning 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af folkeskoleelever på 4.-9. klassetrin, der angiver at have oplevet 

mobning i dette skoleår. 

 

Målepunktet opgøres som andelen, der angiver én af nedenstående svarmuligheder til spørgsmålet "Er du 

blevet mobbet i dette skoleår?": 

 

• Meget tit 

• Tit 

• En gang imellem  

• Sjældent 

 

Målepunktet opgøres på klassetrin og kan opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i de årlige trivselsmålinger, der foretages af Børne- og 

Undervisningsministeriet og udgives i Uddannelsesstatistik. 

 

Data kan hentes her. 

 
  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1773.aspx


VORES MÅL 

 

72  

Dansk målepunkt 4.a.iv. Brug af it i undervisningen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af elever i 8. klasse, som angiver, at de ofte eller altid anvender it i 

undervisningen fordelt på følgende formål:  

 

• Arbejder med kortere opgaver 

• Arbejder med længerevarende projekter 

• Skaber visuelle produkter eller videoer 

• Afleverer opgaver til bedømmelse 

• Indsamler data til projekt 

• Arbejder individuelt med undervisningsmateriale 

• Deler produkter med andre elever 

• Vurderer information fundet ved søgning 

• Behandler og analyserer data 

• Foretager undersøgelser eller feltarbejde 

• Kommunikerer med andre elever om projekter 

• Forklarer og diskuterer ideer med andre elever 

• Reflekterer over egen læring og erfaringer 

• Planlægger aktiviteter i undervisningsforløb til sig selv 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i International Computer and Information Literacy Study (ICILS)- 

undersøgelsen, der udføres hvert femte år af Aarhus Universitet. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://projekter.au.dk/icils/
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Delmål 4.b.  

Giv flere stipendiater til højere uddannelse i udviklingslandene 

 
 

 

Dansk målepunkt 4.b.i. Andel af Danmarks udviklingsbistand, der er 

anvendt på uddannelse 
 

Opgørelse 

Målepunktet opgøres som andelen af Danmarks samlede udviklingsbistand, der anvendes til uddannelse i 

udviklingslandene. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Danida Open Aid fra Udenrigsministeriet.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://openaid.um.dk/da/sectors/?Y=2015


VORES MÅL 

 

74  

 

Delmål 4.c.  

Øg antallet af lærere i udviklingslandene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. En række forslag 

under dette delmål har fokuseret på undervisere ansat i den danske grundskole, hvor særligt 

undervisernes kompetencer og tilstedeværelse har været i fokus. Disse forslag fremgår af listen over 

øvrige forslag. 
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5 Ligestilling mellem kønnene 

 

 
 

 

MÅL 5 
Ligestilling mellem kønnene 
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders 
og pigers rettigheder og muligheder. 
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Delmål 5.1.  

Stop diskrimination af kvinder og piger 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.1.i. Andel af sager med medhold i 
Ligebehandlingsnævnet 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som andelen af afgjorte sager om overtrædelse af ligebehandlingsloven i 

forhold til kønsdiskrimination, som ender i medhold ved Ligebehandlingsnævnet i forhold til det samlede 

antal sager.  

 

I opgørelsen indgår kategorierne medhold og godtgørelse og medhold uden godtgørelse i beregningen af 

sager med medhold.  

 

Ligebehandlingsnævnet behandler sager om forskelsbehandling på grund af køn efter 

ligebehandlingsloven (inden for arbejdsmarkedet) og ligestillingsloven (uden for arbejdsmarkedet). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Ligebehandlingsnævnets årsberetning, der indeholder information om 

det samlede antal sager om overtrædelse af ligebehandlingsloven i forhold til køn og det samlede antal af 

disse, der får medhold.  

 

Kontaktperson: Hanne Østergaard, Ankestyrelsen, lsekr@ast.dk, +45 61 89 73 30 

 

  

mailto:lsekr@ast.dk


VORES MÅL 

 

77  

 

Delmål 5.2.  

Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.2.i. Antal ophold på krisecentre 
 

Opgørelsesmetode 

Det danske målepunkt opgøres som alle kvinder med ophold på minimum et døgn på et 

kvindekrisecenter i et givet tællingsår. Data til brug for målepunktet inkluderer ud over de kvinder, der 

påbegynder et ophold på et kvindekrisecenter i tællingsåret, også kvinder, der har ophold på et 

kvindekrisecenter, som er begyndt i et foregående år, men som strækker sig ind i (eller videre end) 

tællingsåret. 

 

Statistikken opgøres på baggrund af kategorien ”Ophold”. 

 

Målepunktet kan opgøres på herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (KRISE2) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KRISE2&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Dansk målepunkt 5.2.ii. Antal henvendelser til kvindekrisecentre 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af henvendelser til kvindekrisecentre fra voldsudsatte kvinder.  

 

En henvendelse defineres som rådgivning til en person, som henvender sig om en konkret kvinde, som er 

udsat for vold. Det kan være kvinden selv, der henvender sig til kvindekrisecentret, eller det kan være 

andre som for eksempel en sagsbehandler, der henvender sig til kvindekrisecentret, ligesom flere 

personer kan henvende sig samtidigt 0m den samme voldsudsatte kvinde.  

 

Hvis den samme kvinde har henvendt sig flere gange, tælles hver henvendelse som en selvstændig 

henvendelse. Det vil sige, at målepunktet opgør antal henvendelser og ikke antal kvinder, der henvender 

sig.  

 

Henvendelser kan ske telefonisk, ved personligt fremmøde eller skriftligt fremmøde.  

 

Målepunktet kan opgøres på herkomst og opholdets længde. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Socialstyrelsens Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter, der 

indeholder oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter, og henvendelser 

til krisecentre som voldsudsatte kvinder.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udgivelser?searchable=%C3%A5rsstatistik&section=&subject=&publication_type=&year=
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Dansk målepunkt 5.2.iii. Andel personer, der har oplevet seksuel chikane, 

fysisk vold eller trusler på arbejdspladsen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af personer, der angiver at have oplevet seksuel chikane, fysisk vold 

eller trusler på arbejdspladsen i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred 2012-2018 i forhold 

til det samlede antal deltagere i spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Målepunktet opgøres som andelen, der angiver at have oplevet: 

 

• Seksuel chikane: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din 

arbejdsplads? 

• Fysisk vold: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din 

arbejdsplads? 

• Trusler: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din 

arbejdsplads? 

 

Målepunktet kan opgøres på køn, aldersgruppe og branche. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred, der udføres hvert 

andet år af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen baseres på 

svarfordelinger fra 35.000 danske lønmodtagere.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark
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Dansk målepunkt 5.2.iv. Antal ofre for personfarlig kriminalitet  
 

Opgørelsesmetode 

Antal ofre for personfarlig kriminalitet opgøres som antal ofre for politianmeldte seksual- og 

voldsforbrydelser i befolkningen per 100.000 indbyggere.  

 

Målepunktet kan opgøres på anmelderens køn og aldersgrupper.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal per 100.000.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEPI1).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/LIGEPI1
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Delmål 5.3.  

Afskaf tvangsægteskaber og kvindelig omskæring 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.3.i. Holdning til social kontrol af piger 
 

Opgørelsesmetode 

Holdning til social kontrol af piger opgøres som andelen af personer, der erklærer sig henholdsvis "helt 

enig" og "delvis enig" i følgende udsagn: "Piger skal kun gifte sig med en mand, som familien accepterer" 

i Medborgerskabsundersøgelsen i forhold til det samlede antal deltagere i medborgerskabsundersøgelsen. 

 

I undersøgelsen fra 2017 blev der spurgt til kvinder i stedet for piger.  

 

Målepunktet opgøres på herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Medborgerskabsundersøgelsen foretaget af Udlændige- og 

Integrationsministeriet. Medborgerskabsundersøgelsen foretages hvert år, mens undersøgelserne hvert 

andet år (i 2017 og 2019) har indeholdt spørgsmål til nydanskeres værdier og holdninger. Indvandrere 

indgår først i undersøgelsen efter minimum tre års ophold i Danmark. 

 

Data kan hentes her.   

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/medborgerskab-ligebehandling-og-selvbestemmelse
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Delmål 5.4.  

Værdisæt ulønnet omsorgsarbejde, og del ansvaret i hjemmet 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.4.i. Fordeling af barselsorlov 
 

Opgørelsesmetode 

Fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder opgøres som gennemsnitlig antal dage med 

udbetaling af barselsdagpenge for henholdsvis moderen og faderen.  

 

Opgørelsen inkluderer kun forældrepar, hvor begge har ret til udbetaling af barselsdagpenge, og hvor 

forældreparret bor sammen. 

 

Målepunktet opgøres på køn og kan yderligere opgøres på moderens og faderens højest fuldførte 

uddannelse. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i dage.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEFI1).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LIGEFI1&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Dansk målepunkt 5.4.ii. Fordeling af fravær ved barns sygdom 
 

Opgørelsesmetode 

Fordeling af fravær mellem mænd og kvinder ved barns sygdom opgøres som gennemsnitligt antal 

fraværsdagsværk per fuldtidsansat ved barns sygdom.  

 

Opgørelsen omhandler kun lønmodtagere, der har bopælsbørn eller samværsbørn på bopælsadressen, og 

således har mulighed for fravær på grund af barns sygdom. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn, indkomstniveau og sektor. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i fraværsdagsværk per fuldtidsansat. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEFI8).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=LIGEFI8&PLanguage=0
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Delmål 5.5.  

Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.5.i. Kønsfordeling i ledelse 
 

Opgørelsesmetode 

Kønsfordeling i ledelse opgøres trefoldigt:  

 

1) Andelen af kvinder i ledende politiske roller og højtstående embedsfunktioner opgøres på 

udvalgsmedlemmer i Folketinget, ordførerskaber i Folketinget, ministre, partiformænd, 

regionsformænd/regionsdirektører, borgmestre/kommunaldirektører, departementschefer, 

højesteretsdommere og landsretsdommere i forhold til det samlede antal af personer i ledende 

politiske roller og højtstående embedsfunktioner. 

 

2) Andelen af kvinder i bestyrelser og direktioner opgøres i forhold til det samlede antal personer i 

bestyrelser og direktioner. Målepunktet opgøres på baggrund af oplysninger om medarbejdere i 

reelt aktive firmaer i Danmark, i den private sektor med virksomhedsformerne aktieselskab, 

anpartsselskab og iværksætterselskab. 

 

3) Andelen af kvindelige professorer, lektorer og adjunkter opgøres på baggrund af videnskabeligt 

personale på de otte danske universiteter.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i nedenstående datakilder:  

 

• Andelen af kvinder i ledende politiske roller og højtstående embedsfunktioner tager 

udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEDI5). 

 

• Andelen af kvinder i bestyrelser og direktioner tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks 

Statistik (LIGEDI7). 

 

• Andelen af kvindelige professorer, lektorer og adjunkter opgøres på baggrund af data fra 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Data kan hentes her.  

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=LIGEDI5&PLanguage=0
https://www.statbank.dk/Statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LIGEDI7&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/forskere-ved-universiteterne
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Delmål 5.6.  

Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.6.i. Andel elever, der er tilmeldt Uge Sex 
 

Opgørelsesmetode 

Andelen af folkeskoleelever, der er tilmeldt Uge Sex opgøres som antallet af elever i de pågældende 

klassetrin, der er tilmeldt i forhold til det samlede antal elever i de tilsvarende klassetrin. 

 

Uge Sex er Sex & Samfunds nationale kampagne med undervisningsmaterialer, der er bygget op omkring 

fælles mål for grundskoleemnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

 

Målepunktet opgøres på klassetrin (0.-3., 4.-6. og 7.-9. klasse). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet er beregnet baseret på data fra Sex & Samfund og Danmarks Statistik.  

 

Målepunktet tager udgangspunkt i data omhandlende antal elever, der er tilmeldt Uge Sex. Data er 

indhentet fra Sex & Samfund.  

 

Kontaktperson: Kasper Hadberg Skov, Sex & Samfund, ks@sexogsamfund.dk, +45 25 31 80 10 

 

Data for antal tilmeldte elever sammenholdes med data for det samlede antal elever i de pågældende 

klassetrin i folkeskole. Data for dette tager udgangspunkt i registerdata (SPECIAL1) fra Danmarks 

Statistik. 

 

  

mailto:ks@sexogsamfund.dk
https://www.statistikbanken.dk/special1


VORES MÅL 

 

86  

 

Delmål 5.a.  

Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer og ejerskab 

 
 

Dansk målepunkt 5.a.i. Pensionsopsparing hos mænd og kvinder 
 

Opgørelsesmetode 

Pensionsopsparing opgøres som summen af formuerne for de ordninger, som personen har.  

 

For ordninger, der beskattes ved udbetalingen, er beløbet reduceret med 40 procent for bedre at kunne 

sammenligne med ordninger, der er beskattet på forhånd. For tjenestemandspensioner er benyttet en 

beregnet værdi af den optjente pensionsrettighed.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i kroner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEII8).  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LIGEII8&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Dansk målepunkt 5.a.ii. Andel selvstændigt beskæftigede 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af selvstændigt beskæftigede i forhold til det samlede antal 

beskæftigede mellem 16 og 64 år.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn, branche og alder. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (RAS300).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=RAS300&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Delmål 5.b.  

Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.b.i. Teknologiske færdigheder opdelt efter køn 
 

Opgørelsesmetode 

Teknologiske færdigheder opdelt efter køn opgøres todelt:  

 

1) Kønsfordeling af specialister inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) opgøres 

som kønsfordelingen blandt beskæftigede specialister inden for informations- og 

kommunikationsteknologi. 

2) Andel af befolkningen mellem 16 og 74 år, der har basale digitale færdigheder, opgøres på køn. 

Dette opgøres ved at tage andelen af kategorien Individuals who have basic or above basic 

overall digital skills for hvert køn i forhold til det samlede antal personer mellem 16 og 74 år. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktets delkomponenter opgøres på baggrund af data fra Eurostat, der er indhentet hos Danmarks 

Statistik.  

 

Kontaktperson: Agnes Tassy, Danmarks Statistik, ata@dst.dk, +45 39 17 31 44  

mailto:ata@dst.dk
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Delmål 5.c.  

Vedtag lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene 

 
 

 

Dansk målepunkt 5.c.i. Ligestillingsvurdering af lovforslag 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af lovforslag, der 1) relevanstestes og 2) ligestillingsvurderes i forhold 

til det samlede antal fremsatte lovforslag per år. 

 

Målepunktet kan opgøres efter ministerieressortområde.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Folketinget, der indeholder information om antal samlede 

lovforslag og andelen af disse, der relevanstestes og ligestillingsvurderes. 

 

Data kan hentes her. 

 

https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/lovforslag?session=20181
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6 Rent vand og sanitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 6 

RENT VAND OG SANITET 

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og 

sanitet for alle. 
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Delmål 6.1.  

Giv alle adgang til rent drikkevand 

 
 

 

Målepunkt 6.1.i. Udgift til vand og spildevand som andel af 
husstandsindkomsten 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet beregnes som omkostninger til vandforsyning og vandafledningsafgift som andel af 

husstandens disponible indkomst. 

 

Omkostninger til vandforsyning og vandafledningsafgift opgøres på baggrund af 

omkostningskategorierne:  

 

• 04410 Vandforsyning 

• 04430 Vandafledningsafgift mv. 

 

Forbruget er opgjort inklusive moms. 

 

En mulig forbedring af målepunktet ville være at opdele efter familietype, da antallet af voksne betyder 

meget for indkomstniveauet. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (særtræk) og fra Danmarks Statistik 

(FU02). 

 

Kontaktperson: Sara Svantesson, Danmarks Statistik, srs@dst.dk, +45 39 17 30 66 

  

mailto:srs@dst.dk
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Målepunkt 6.1.ii. Kvaliteten af drikkevandet  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af stikprøver inden for tre hovedgrupper, der overholder 

kvalitetskravene for drikkevand i forhold til det samlede antal stikprøver.  

 

Kvalitetskravene til drikkevand er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen. 

 

Overordnet opdeles parametrene i tre hovedgrupper:  

 

• Hovedgruppe 1: Drikkevandets hovedbestanddel, uorganiske sporstoffer og organiske 

mikroforureninger 

• Hovedgruppe 2: Pesticider  

• Hovedgruppe 3: Mikrobiologiske parametre 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsen, der hvert tredje år analyserer kvaliteten af 

det danske drikkevand.  

 

Data til udarbejdelse af målepunktet er fra rapporten ”Kvaliteten af det danske drikkevand”, der kan 

findes her. 

 

  

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/kontrol-af-drikkevand/
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Målepunkt 6.1.iii. Kvaliteten af grundvandet  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af stikprøver i vandværksboringerne, der overskrider Miljøstyrelsens 

grænseværdier på nitrat og pesticider. 

 

Grænseværdierne for de to parametre er:  

 

• Nitratindhold > 50 mg/l 

• Pesticider > 0,1 µg/l 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af grundvandsovervågningen (GRUMO), der foretages af De Nationale 

Geologiske Undersøgelser for Danmark og i Grønland. Den landsdækkende grundvandsovervågning 

(GRUMO) er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). 

 

Data hentes fra de årlige GRUMO-rapporter, der kan hentes her. 

  

https://www.geus.dk/vandressourcer/overvaagningsprogrammer/grundvandsovervaagning/
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Målepunkt 6.1.iv. Andel af drikkevandet, der består af renset 

grundvand 
 

Opgørelsesmetode 

Andelen af drikkevandet, der består af renset grundvand, opgøres som andelen af drikkevand, der er 

type 3-behandlet i forhold til de samlede indvundne mængder grundvand. 

 

Målepunktet beregnes på baggrund af andelen af type 3-behandlet vand i forhold til den samlede 

indvundne mængde fra vandværker over 800.000 m3.  

 

Type 3-behandlet vand har gennemgået en avanceret vandbehandling. Typer af avanceret 

vandbehandling omfatter: UV-behandling, aktiv kulfiltrering, kemisk iltning, ozonbehandling, 

membranfiltrering, blødgøring, ionbytning og regulering af pH.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet beregnes på baggrund af data fra nedenstående kilder: 

 

Data om den samlede indvundne mængde fra vandværker over 800.000 m3 hentes fra rapporten 

”Grundvandsovervågning” fra GEUS. Rapporten kan hentes her. 

 

Data for mængden af type 3-behandlet vand tager udgangspunkt i de årlige benchmarkingresultater fra 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Benchmarkingresultaterne er baseret på vandværker over 800.000 

m3 vand. 

 

Benchmarkingresultaterne kan hentes her.  

https://www.geus.dk/vandressourcer/overvaagningsprogrammer/grundvandsovervaagning/
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/
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Delmål 6.2.  

Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne  

 
 

 

Målepunkt 6.2.i. Andel elever, der er tilfredse med toiletforholdene 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andel elever, der er tilfredse med toiletforholdene i grundskolen i forhold til det 

samlede antal elever i grundskolen.  

 

Tilfredsheden med toiletforholdene opgøres som:  

 

1) Andel af elever på 0.-3. klassetrin, der svarer ”For det meste” eller ”Nogle gange” til spørgsmålet 

”Er toiletterne på skolen rene?” 

2) Andel af elever på 4.-9. klassetrin, der svarer ”Helt enig” eller ”Enig” til udsagnet ”Jeg synes, at 

toiletterne på skolen er pæne og rene”. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i den årlige trivselsmåling foretaget af Børne- og 

Undervisningsministeriet og offentliggjort på uddannelsestatistik.dk.  

 

Data kan hentes her.  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1792.aspx
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Delmål 6.3.  

Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre 

 
 

 

Målepunkt 6.3.i. Mængde næringsstoffer udledt fra renseanlæg 
 

Opgørelsesmetode 

Mængde næringsstoffer udledt fra renseanlæg opgøres som mængden af kvælstof, fosfor og organisk 

materiale, der årligt udledes i naturen fra renseanlæggene. 

 

Målepunktet opgøres på baggrund af Punktkildeprogrammet, der omfatter Miljøstyrelsens overvågning af 

organisk stof, næringsstoffer, miljøfarlige forurenende stoffer og metaller ved punktkilderne, herunder 

renseanlæg.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 ton. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige rapport ”Punktkilder”, der indeholder 

information om udledninger fra renseanlæg. 

 

Data kan hentes her.  

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/?query=punktkilder
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Målepunkt 6.3.ii. Forbrug af pesticider og næringsstoffer i landbrug, 

skovbrug og gartneri  
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet viser forbrug af pesticider og næringsstoffer i landbrug, skovbrug og gartneri og opgøres 

trefoldigt:  

 

1) Forbrug af pesticider i landbrug, skovbrug og gartnerier  

 

Forbrug af pesticider opgøres som den mængde, landmænd, gartnere og andre jordbrugere 

indberetter, at de anvender.  

Forbrug af pesticider i landbrug, skovbrug og gartnerier måles i pesticidbelastningsindikatoren 

(PBI). PBI er et målepunkt, der viser den samlede miljø- og sundhedsbelastning ved brug af 

pesticider uafhængigt af ændringer i det dyrkede areal.  

 

 

2) Forbrug af pesticider hos holdninger  

 

Forbrug af pesticider opgøres som det anslåede salg af pesticider til anvendelse i private haver.  

Forbrug af pesticider hos husholdninger er målt i ton aktivstoffer. 

 

 

3) Forbrug af pesticider på offentlige arealer  

 

Forbrug af pesticider på offentlige arealer opgøres som det samlede indrapporterede 

pesticidforbrug. Kommunerne, regionerne og staten indrapporterer pesticidforbrug gennem en 

spørgeskemaundersøgelse.  

Forbrug af pesticider på offentlige arealer opgøres i kilo aktivstoffer.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Data 

Forbrug af pesticider i landbrug, skovbrug og gartnerier opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige 

rapport ”Behandlingshyppighed og pesticidbelastning baseret på salg og forbrug”. 

 

Forbrug af pesticider hos husholdninger opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige rapport ”Salg af 

pesticider til brug i private haver”. 

 

Forbrug af pesticider på offentlige arealer opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige rapport 

”Undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer”. 

 

Rapporterne kan hentes her. 

  

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/?query=pesticider
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Delmål 6.4.  

Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand 

 
 

 

Målepunkt 6.4.i. Samlet vandforbrug  
 

Opgørelsesmetode 

Det samlede vandforbrug opgøres som det samlede danske vandforbrug i husholdninger og erhverv.  

 

Det samlede vandforbrug er fordelt på forsyningskilderne: 

  

• Eget indvundet grundvand 

• Eget indvundet overfladevand 

• Vandværksvand 

 

Målepunktet kan opgøres på husholdninger og brancher. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 kubikmeter.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af Vandregnskab (VANDRG2) fra Danmarks Statistik. Vandregnskabet 

bygger på vand- og spildevandsstatistik samt på mikrodata fra bl.a. GEUS’ (De Nationale Geologiske 

Undersøgelser for Danmark og Grønlands) Jupiter database og Miljøstyrelsens punktkilderapporter. 

 

Data kan hentes her. 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=VANDRG2&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Målepunkt 6.4.ii. Vandtab i vandforsyningen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som vandtab i vandforsyningen. Vandtab i vandforsyningen opgøres som forskellen 

mellem den samlede vandmængde, der løber ud i distributionsnettet, og den mængde, der registreres 

hos forbrugerne, i forhold til den samlede vandmængde.  

 

Målepunktet er baseret på to forskellige opgørelser: 

 

• Vandtab (DANVA) er baseret på Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVAs) opgørelse, som 

dækker cirka 52 procent af det solgte drikkevand i Danmark.  

• Vandtab (Miljøstyrelsen) er baseret på Miljøstyrelsens performancebenchmarking, som dækker 

87 procent af den samlede danske drikkevandsproduktion. Miljøstyrelsens 

performancebenchmarking omfatter selskaber, der leverer mindst 200.000 kubikmeter vand om 

året.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVAs) opgørelse og 

Miljøstyrelsens performancebenchmarking, der indeholder data for vandtab i Danmark.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://miljøtilstand.nu/temaer/vandforsyning/vandforsyningernes-vandtab/
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Delmål 6.5.  

Indfør integreret styring af vandressourcer 

 
 

 

Målepunkt 6.5.i. Mængde næringsstoffer udledt i havet 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den årlige mængde kvælstof og fosfor, der udledes i danske farvande. 

 

Data opgøres gennem Miljøtilstand.nu og indsamles af Aarhus Universitet ved faste målestationer i 

vandløb samt opgørelser fra direkte udledninger af punktkilder som kommunale renseanlæg. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 ton. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Det Nationale Overvågningsprogram (NOVANA), der indsamler data 

for mængden af næringsstoffer udledt i havet.  

 

Data kan hentes i den årlige rapport ”Vandløb”, der udarbejdes af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi. Rapporten kan hentes her. 

 

 

  

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/publications.html?query=vandl%C3%B8b+novana&organisationName=&organisations=&publicationcategory=&publicationYearsFrom=&publicationYearsTo=&type=&peerreview=&publicationstatus=
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Delmål 6.6.  

Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand 

 
 

 
Målepunkt 6.6.i. Areal af søer, moser, enge, strandenge og overdrev 

beskyttet efter naturbeskyttelsesloven 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet beskriver det samlede areal af søer, moser, enge, strandenge og overdrev, der er beskyttet 

efter naturbeskyttelsesloven. Målepunktet opgøres som det samlede areal af § 3-beskyttede områder. 

 

Miljøstyrelsen opgør det samlede areal, der er registreret som § 3-beskyttet natur fordelt på følgende: 

 

• Søer 

• Moser 

• Enge 

• Strandenge 

• Overdrev 

 

Der findes i dag data fra 1996, 2006 og 2016, og udviklingen kan således ikke følges år for år.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 hektar. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens arealopgørelse over § 3-natur. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/arealopgoerelse/
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Delmål 6.a.  

Støt udviklingslandenes håndtering af vand og sanitet  

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput, eller som ikke 

adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel er der modtaget forslag om størrelsen af den 

danske udviklingsbistand til vand og sanitet. 
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Delmål 6.b.  

Støt lokal håndtering af vand og sanitet 

 
 

 

Der er ikke identificeret danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder projektets metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. I den 

forbindelse kan fremhæves, at den danske forsyningssektor i vid udstrækning er lokal, da den er 

bundet op på kommunegrænser, forvaltes af lokale forbrugerejede vandværker eller er baseret på 

lodsejeres egne indvindinger. 
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7 Bæredygtig energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 7 
BÆREDYGTIG ENERGI 
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og 
moderne energi til en overkommelig pris. 
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Delmål 7.1.  

Giv alle adgang til moderne energi 

 
 

 

Målepunkt 7.1.i. Andel danske boliger med oliefyr som primær 

opvarmningskilde 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af det samlede antal danske boliger, der har angivet at have 

centralvarme med olie som opvarmningskilde på tværs af alle beboertyper, husstandstyper og 

anvendelse. 

 

Datakilden angiver, at det er boligejerens ansvar at sørge for, at oplysningerne bliver opdateret i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

 

Målepunktet kan opgøres på beboertype, anvendelse, opvarmningskilde, husstandstype og antal børn. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (BOL105) fra Danmarks Statistik, der indeholder data for 

det samlede antal danske boliger og antallet af boliger med olie som primær opvarmningskilde.  

 

Data kan hentes her. 

  

 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=BOL105&PLanguage=0
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Målepunkt 7.1.ii. Antal afbrydelser i elforsyningen  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af indberetninger om afbrydelser af elforsyningen hos 

husholdningerne. 

 

Forsyningstilsynet modtager indberetninger for forsyningsafbrydelser for henholdsvis 1) 

husholdningsforbrugere og 2) øvrige elforbrugere. Kategorien ”Øvrige elforbrugere” omfatter primært 

erhvervsforbrugere. Dette målepunkt opgøres som de elafbrydelser, der kan henføres til kategori 1, det 

vil sige husholdningsforbrugere.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Forsyningstilsynets årlige ”Statistik over elforsyningsafbrydelserne”, 

der indsamler indberetninger fra husholdningsforbrugere. 
 

Data kan hentes her. 

  

https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/publikationer/elmarkedet/forsyningsafbrydelser-2019
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Delmål 7.2.  

Forøg andelen af vedvarende energi globalt 

 
 

 

Målepunkt 7.2.i. Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af 

vedvarende energi opdelt efter sektor  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi opdelt 

efter: 

 

• Husholdning 

• Transport 

• Offentlig institution: Kategorien "Offentlig institution" udgøres af branchekoden "O_Q Offentlig 

administration, undervisning og sundhed" 

• Industri: Kategorien ”Industri” udgøres af branchekoderne: 

o CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 

o CB Tekstil- og læderindustri 

o CC Træ- og papirindustri, trykkerier 

o CD Olieraffinaderier mv. 

o CE Kemisk industri 

o CF Medicinalindustri 

o CG Plast-, glas- og betonindustri 

o CH Metalindustri 

o CI Elektronikindustri 

o CJ Fremst. af elektrisk udstyr 

o CK Maskinindustri 

o CL Transportmiddelindustri 

o CM Møbel- og anden industri mv. 

 

Målepunktet kan opgøres på brancher. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Energiregnskabet (ENE3H) fra Danmarks Statistik, der indeholder data 

for vedvarende energi og energiforbrug fordelt på husholdninger og brancher. De udvalgte brancher til 

målepunktet er transportbranchen, offentlig administration, undervisning samt sundhed og industri 

(fremstillingsvirksomhed). Energitypen ”Vedvarende energi” for den pågældende kategori sættes i forhold 

til summen af energiforbruget for den pågældende kategori. Bemærk, at konverterede energiarter (el, 

fjernvarme) ikke indgår som vedvarende energi, uanset hvordan de er produceret. Den vedvarende 

energi, der indgår i el- og fjernvarmeproduktion, er i stedet for medregnet i branchen energiforsyning 

(som ikke er en del af målepunktet). 

 

Data kan hentes her.  

  

https://www.statistikbanken.dk/ENE3H
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Målepunkt 7.2.ii. Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af 

vedvarende energi opdelt efter formål 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som andelen af brutto endeligt energiforbrug, der er vedvarende energi i sektorerne 

opvarmning og køling, transport samt el. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Eurostats database under "Share of energy from renewable 

source". Eurostats data for Danmark stammer fra Energistyrelsen. 

 

Data kan hentes her.  

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=sdg_07_40&language=en
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Målepunkt 7.2.iii. CO2-udledning per kilowatt-time for el, gas og 

fjernvarme 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den gennemsnitlige CO2-udledning per kilowatt-time forbrug af henholdsvis el, 

gas og fjernvarme. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i gram per kilowatt-time.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i nøgletal fra Energistyrelsens energistatistik. Data til udarbejdelse af 

målepunktet er baseret på datafilen ”Figurer – Energistatistik”, der indeholder data for figurerne i 

energistatistikken for det pågældende år.  

 

Data kan hentes her. 

 

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/maanedlig-og-aarlig-energistatistik
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Delmål 7.3.  

Fordobl energieffektiviteten 

 
 

 

Målepunkt 7.3.i. Endeligt energiforbrug sammenholdt med 

bruttoenergiforbrug 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som det endelige energiforbrug sammenholdt med bruttoenergiforbruget.  

 

Det endelige energiforbrug er opgjort som klimakorrigeret forbrug målt i direkte energiindhold (TJ). 

Bruttoenergiforbruget er opgjort som korrigeret forbrug målt i brændselsækvivalent (TJ). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i nøgletal fra Energistyrelsens energistatistik. Data til udarbejdelse af 

målepunktet er baseret på datafilen ”Tabeller – Energistatistik”, der indeholder data for tabellerne i 

energistatistikken for det pågældende år.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/maanedlig-og-aarlig-energistatistik
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Delmål 7.a.  

Styrk adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren 

energi 

 
 

 

Målepunkt 7.a.i. Private midler anvendt til klima- og energiforskning 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som virksomhedernes udgifter til egen forskning og udvikling inden for energi- og 

klimaløsninger. Dette opgøres for energiteknik, miljøteknik og bioteknologi inden for energi og miljø.  

 

Målepunktet opgøres som andelen af private midler anvendt til klima- og energiforskning ud af de 

samlede midler, der er anvendt i den private sektor.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i millioner kroner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Forskning, udvikling og innovations (FUIs) statistik fra 

Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Helle Månsson, Danmarks Statistik, hej@dst.dk, +45 39 17 31 13    

 

På nuværende tidspunkt foreligger der kun tal for et år (2017), men der vil komme nye tal hvert andet 

år. Data for 2019 vil være tilgængelige i slutningen af 2020. 

  

mailto:inv@dst.dk
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Delmål 7.b.  

Udvid og opgradér infrastruktur for at levere bæredygtig energi i 

udviklingslandene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, herunder ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

modtaget flere forslag til størrelsen af den danske udviklingsbistand, der er ydet til at forbedre 

energiinfrastruktur og adgang til vedvarende energiteknologi i udviklingslandene. 
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8 Anstændige jobs og 

økonomisk vækst 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 8 

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST 

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, 

fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 
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Delmål 8.1.  

Skab bæredygtig økonomisk vækst 

 
 

 

Målepunkt 8.1.i. Arbejdsproduktivitet  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den årlige vækstrate i procent i arbejdsproduktiviteten for den samlede 

økonomi angivet som 2010-priser, kædede værdier. 

 

Målepunktet kan opgøres på brancheniveau.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i real bruttoværditilvækst (BVT) per time i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om arbejdsproduktivitet (NP23).  

 

Data kan hentes her.  

https://www.statistikbanken.dk/NP23
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Målepunkt 8.1.ii. Bruttonationalindkomst per indbygger 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som real disponibel bruttonationalindkomst per indbygger angivet som 2010-priser. 

 

Bruttonationalindkomsten (BNI) er udtryk for den samlede værdiskabelse, som danskerne genererer, og 

er dermed et udtryk for den samlede indkomst i Danmark. 

 

BNI beregnes ved at korrigere BNP med værdien af aflønning af ansatte, formueindkomst og 

produktions- og importskatter minus produktionssubsidier til og fra udlandet. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i kroner per indbygger. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (NAN2).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=NAN2&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Målepunkt 8.1.iii. Nettonationalindkomst per indbygger 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som real disponibel nettonationalindkomst per indbygger angivet som 2010-priser.  

 

Nettonationalindkomsten (NNI) er udtryk for den samlede værdiskabelse, som danskerne genererer, og 

er dermed et udtryk for den samlede indkomst i Danmark.  

 

NNI svarer til bruttonationalindkomsten (BNI) minus de samlede afskrivninger på det danske 

kapitalapparat inklusive den immaterielle kapital, der er registreret som hjemmehørende i Danmark. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i kroner per indbygger. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (NAN2).  

 

Data kan hentes her.  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=NAN2&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 8.2.  

Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation 

 
 

 

Målepunkt 8.2.i. Overlevelsesrate for virksomheder  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet indikerer overlevelsesraten for nye virksomheder og opgøres som andelen af virksomheder, 

der blev oprettet to år forinden, og som fortsat eksisterer to år efter. 

 

Målepunktet opgøres på følgende brancher:  

 

• Erhverv i alt 

• Landbrug, skovbrug og fiskeri 

• Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 

• Bygge og anlæg 

• Handel og transport mv.  

• Information og kommunikation 

• Finansiering og forsikring 

• Ejendomshandel og udlejning 

• Erhvervsservice 

• Offentlig administration, undervisning og sundhed 

• Kultur, fritid og anden service 

• Uoplyst aktivitet 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (DEM06).  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=DEMO6&PLanguage=0
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Målepunkt 8.2.ii. Virksomhedsdynamik  

 

Opgørelsesmetode 

Virksomhedsdynamik opgøres todelt:  

 

1) Tilgangsraten: Antallet af nyopstartede virksomheder i løbet af året i forhold til det totale antal 

virksomheder i året 

 

2) Afgangsraten: Antallet af ophørte virksomheder i løbet af året i forhold til det totale antal 

virksomheder i året 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om det samlede antal af 

virksomheder (GF1) og erhvervsdemografi, herunder antal nye firmaer og antal ophørte firmaer 

(DEMO1).  

https://www.statbank.dk/Statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=GF1&PLanguage=0
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=DEMO1&PXSId=141178&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Målepunkt 8.2.ii. Erhvervsklimaet i Danmark ud fra Verdensbankens ”Ease of Doing 

Business” 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) Danmarks placering på Verdensbankens ”Ease of Doing Business” rangering: Over tid kan der 

være foretaget justeringer til scoringsmetoden, og derfor er rangeringen valgt som målepunkt, så 

målepunktet bliver metodeuafhængigt. 

 

2) Danmarks score på de 10 delområder, der ligger til grund for rangeringen: Det foreslås at følge 

selve scoren af Danmark på de forskellige delområder som supplement til den samlede rangering, 

da det giver en bedre viden om, hvor der ifølge Verdensbanken er fremgang og eventuel 

tilbagegang i erhvervsklimaet i Danmark. Målepunktet opgøres på følgende parametre i forhold 

til, hvor nemt det er henholdsvis at: 

- Starte en virksomhed 

- Registrere ejendom 

- Betale skatter 

- Løse insolvens 

- Håndtere byggetilladelser 

- Få adgang til kredit 

- Handle på tværs af landegrænser 

- Få adgang til el  

- Beskytte mindre investorer 

- Håndhæve kontrakter 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i en rangering og i en score. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Verdensbankens indeks for ”Ease of Doing Business”. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.doingbusiness.org/en/rankings
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Delmål 8.3.  

Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder 

 
 

 

Målepunkt 8.3.i. Andel vækstiværksættere 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af vækstiværksættere i forhold til det samlede antal nye virksomheder 

i startåret med mindst fem ansatte fordelt på regioner. 

 

Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder inden for markedsmæssige erhverv, der har fem 

eller flere ansatte to år efter deres etablering og en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 10 procent i 

de følgende tre år. Andelen beregnes ved, at antallet af vækstiværksættere sættes i forhold til det 

samlede antal nye virksomheder i startåret med mindst fem ansatte. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen (ERSTS204). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=ERSTS204&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cflist
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Målepunkt 8.3.ii. Andel vækstvirksomheder 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af vækstvirksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder 

med mindst ti ansatte opgjort på regioner. 

 

Vækstvirksomheder defineres som virksomheder inden for private byerhverv, der har haft en 

gennemsnitlig årlig vækst i antallet af ansatte på mindst 10 procent over en tre år, og som har mindst ti 

ansatte i starten af vækstperioden.  

 

Andelen beregnes ved at sætte antallet af vækstvirksomheder i forhold til antallet af aktive virksomheder 

med mindst ti ansatte.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen (ERSTS211). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=ERSTS211&PLanguage=0&PXSId=0
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Delmål 8.4.  

Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion 

 
 

 

Målepunkt 8.4.i. Danskernes forbrug omsat til arealbehov  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt: 

 

1) Danmarks forbrug omsat til areal målt i hektar per indbygger 

 

Danskernes arealforbrug er et udtryk for, hvor stort et globalt areal der skal til for at producere 

Danmarks samlede forbrug. 

 

Danmark har både et direkte arealforbrug og et indirekte arealforbrug i kraft af forbruget af varer 

og tjenester. Det indirekte forbrug inkluderer CO2, hvor drivhusgasserne fra menneskeligt forbrug 

konverteres til det areal, der ville skulle til for at absorbere en tilsvarende mængde CO2. 

 

 

2) Danmarks arealforbrug, det danske tilgængelige areal og det globale tilgængelige areal  

 

Arealforbruget sættes over for den tilgængelige biokapacitet – altså hvor mange hektar 

produktivt areal, der er tilgængeligt per indbygger. Dette kan opgøres både for Danmark og 

globalt og er udtrykt som henholdsvis ”dansk areal tilgængeligt” og ”globalt areal tilgængeligt”. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i hektar per indbygger.  

 

Data  

Målepunktet tager udgangspunkt i beregninger fra Verdensnaturfonden og Global Footprint Network.  

 

Data kan findes her.  

 

 

 

  

http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=54&type=BCpc,EFCpc
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Delmål 8.5.  

Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn 

 
 

 

Målepunkt 8.5.i. Andel af jobs med støttet beskæftigelse 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af jobs med støttet beskæftigelse.  

  

Målepunktet kan opgøres på henholdsvis private og offentlige virksomheder, der har følgende antal 

ansatte:  

 

• 1 

• 2-4 

• 5-9 

• 10-19 

• 20-49 

• 50-99 

• +100 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Pernille Stender, Danmarks Statistik, psd@dst.dk, +45 39 17 34 04 

 

  

mailto:psd@dst.dk
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Målepunkt 8.5.ii. Beskæftigelsesfrekvens 

 

Opgørelsesmetode 

Beskæftigelsesfrekvensen angiver andelen af befolkningen i alderen 16-64 år, der er i beskæftigelse.  

 

Målepunktet er baseret på en årlig individbaseret opgørelse, som opgør befolkningens tilknytning til 

arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november. 

 

Målepunktet kan opgøres på herkomst, køn og alder.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (RAS200).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/RAS200
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Delmål 8.6. 

Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik 

 
 

 

Målepunkt 8.6.i. Ledighed blandt nyuddannede  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af nyuddannede, der er ledige to kvartaler efter endt uddannelse, 

fordelt på uddannelsestype. 

 

Dimittendledighed opgøres meget specifikt efter, hvor lang tid den nyuddannede er gået arbejdsløs efter 

endt uddannelse; ledigheden falder naturligvis fra kvartal til kvartal. Bruttoledigheden ved 2. kvartal efter 

endt uddannelse1 er valgt hér, da tal herfor er mest opdaterede.  

 

Målepunktet opgøres på følgende uddannelsestyper:  

 

• Erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser 

• Professionsbachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser  

• Lange videregående uddannelser 

 

Dimittendledigheden på uddannelser sammenholdes med dimittendledigheden for hele befolkningen. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Uddannelses- og Forskningsministeriet opgjorde tidligere dimittendledigheden hvert år på baggrund af 

elevregistret og den registerbaserede ledighedsstatistik; de seneste tal er fra 2016.  

 

Opgørelsen er baseret på tal fra Danmarks Statistik og vil kunne føres op til dags dato.  

 

 

 

 

  

 
1 Endt uddannelse kaldes også ”dimission” for videregående uddannelser 
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Delmål 8.7.  

Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Dette skyldes en kombination af, at udfordringerne, som delmålet 

omhandler, opleves som relativt begrænsede i en dansk sammenhæng, og at data til at belyse 

udfordringerne stort set ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. 

  



VORES MÅL 

 

127  

 

Delmål 8.8. 

Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer 

 
 

 

Målepunkt 8.8.i. Antal arbejdsulykker 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal arbejdsulykker per 100 fuldtidsbeskæftigede. 

 

En arbejdsulykke defineres som en anmeldt arbejdsskade til arbejdsgiver, der resulterer i minimum en 

dags sygefravær. 

 

Målepunktet opgøres på køn og brancher. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal per 100 fuldtidsbeskæftigede. 

 

Data 

Målepunktet beregnes på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (LIGEHB11).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/ligehb11
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Målepunkt 8.8.ii. Medarbejderes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 

 

Opgørelsesmetode 

Medarbejderes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen opgøres som fordelingen af besvarelser på 

spørgsmålet ”I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer?”. 

 

Målepunktet opgøres på svarkategorierne:  

 

• Slet ikke 

• I ringe grad 

• I nogen grad 

• I høj grad 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i arbejdsmiljødata fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark
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Målepunkt 8.8.iii. Forekomst af stress  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som forekomsten og fordelingen af oplevet stress blandt beskæftigede. 

 

Målepunktet opgøres todelt: 

 

1) Forekomsten af stress opgøres som besvarelser vedrørende i hvilken grad, de adspurgte har følt 

sig stressede inden for de seneste to uger. Deltagerne blev adspurgt: ”Hvor ofte har du følt dig 

stresset i de seneste to uger?”, og målepunktet opgøres på følgende kategorier:  

• Aldrig  

• Sjældent 

• Somme tider 

• Ofte  

• Hele tiden 

 

2) Målepunktet opgøres yderligere på et underspørgsmål for de adspurgte, der har svaret, at de hele 

tiden følte sig stresset: ”Hvad var den vigtigste kilde til din stress?” og opgøres på: 

• Kun arbejde 

• Kun privatliv 

• Både arbejde og privat 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i arbejdsmiljødata fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark
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Delmål 8.9. 

Støt op om bæredygtig turisme 

 
 

 

8.9.i. Antal Green Key-certificerede hoteller og feriecentre 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af Green Key-certificerede hoteller og feriecentre, samt hvilken andel 

disse udgør af det samlede antal hoteller og feriecentre.  

 

Data til brug for målepunktet er første gang udarbejdet i 2019, og målepunktet opgøres derfor 

månedligt. Fremadrettet kan målepunktet eventuelt opgøres årligt. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal og i procent. 

 

Data 

Målepunktet er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik (TURIST3).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statbank.dk/TURIST3
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Delmål 8.10. 

Giv alle adgang til banker, forsikring og finansielle tjenesteydelser 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Som 

supplement hertil er modtaget to forslag om henholdsvis tillid til den finansielle sektor og digitaliseringen 

af sektorens ydelser. Grundet manglende datatilgængelighed fremgår disse af listen over øvrige forslag.  
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Delmål 8.a. 

Støt ”Aid for trade” 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer 

for dette delmål, som opfylder de metodiske principper, og som ikke er dækket af forslag under andre 

verdensmål. Der henvises således til målepunkterne 17.3.i, 17.3.ii og 17.11.i. 
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Delmål 8.b. 

Udarbejd en global strategi for at få unge i arbejde 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikatorer. Der er 

modtaget forslag til målepunkter for antallet af unge, der hverken er i job eller under uddannelse. Denne 

gruppe kaldes NEET (Not in Employment, Education or Training). I Danmarks Statistiks opgørelser over 

udviklingen i FN’s globale indikatorer indgår en NEET-indikator. Denne vurderes at dække de 

væsentligste danske fokusområder i delmålet.  
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9 Industri, innovation og 

infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 9 

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR 

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 

industrialisering og understøtte innovation. 
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Delmål 9.1.  

Byg bæredygtig og robust infrastruktur 

 
 

 

Målepunkt 9.1.i. Andel af typer anvendt brændsel i elproduktionen  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af forskellige typer brændsel anvendt i den samlede elproduktion.  

 

Typer af brændsel opgøres på: 

 

• Vindkraft 

• Kul 

• Biomasse 

• Naturgas 

• Solenergi 

• Biogas 

• Affald, ikke bionedbrydeligt 

• Olie 

• Vandkraft 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Energistyrelsens årlige rapport ”Energistatistik”. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/maanedlig-og-aarlig-energistatistik
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Målepunkt 9.1.ii. Punktlighed i togtransporten 

 

Opgørelsesmetode 
Kundepunktlighed opgøres som fjern-, regional- og S-togenes andel af rettidige ankomster defineret som 
ankomst inden for tre minutter efter planen.  
 
Kundepunktligheden opgøres af Banedanmark månedligt, og den årlige punktlighed til brug for opgørelse 

af dette målepunkt er beregnet ved at tage et gennemsnit af de månedlige data. 
 
Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 
 
Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Banedanmarks månedlige opgørelse.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.bane.dk/da/Om-Banedanmark/Saadan-koerer-togene
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Målepunkt 9.1.iii. Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur i Danmark 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres på en pointskala baseret på en spørgeskemaundersøgelse med erhvervsledere på 

tværs af brancher.  

 

Skalaen går fra 0-7, hvor 0 er det dårligste, og 7 er det bedste.  

 

Målepunktet opgøres som:  

 

• Oplevet kvalitet af vejnettet 

• Effektiviteten af jernbanenettet 

• Effektiviteten af luftfart 

• Effektiviteten af havne  

• Kvaliteten af elektriciteten 

• Pålidelighed af vandforsyning 

 

Effektiviteten af infrastrukturen evalueres ud fra hyppigheden, punktligheden, hastigheden og prisen for 

den pågældende transportform.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres på en pointskala. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i den årlige rapport ”Global Competitiveness Report”, der udgives af 

World Economic Forum.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

http://reports.weforum.org/
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Delmål 9.2.  

Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering 

 
 

 

Målepunkt 9.2.i. Erhvervsbeskæftigelsen opdelt efter branche 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af erhvervsbeskæftigelsen, der er beskæftigede inden for forskellige 

brancher.  

 

Målepunktet opgøres som antallet af job (både hovedjob og diverse bijob) i forhold til den samlede 

erhvervsbeskæftigelse. 

 

Erhvervsbeskæftigede omfatter både personer med hovedjob og diverse bijob, beregnet som 

fuldtidsbeskæftigede.  

 

Målepunktet opgøres på følgende brancher: 

 

• Landbrug, skovbrug og fiskeri 

• Råstofindvinding 

• Industri 

• Energiforsyning 

• Vandforsyning og renovation 

• Bygge og anlæg 

• Handel 

• Transport 

• Hoteller og restauranter 

• Information og kommunikation 

• Finansiering og forsikring 

• Ejendomme og udlejning 

• Videnservice 

• Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistiks årsstatistik for 

erhvervsbeskæftigelse.  

 

Kontaktperson: Ole Olsen, Danmarks Statistik, olo@dst.dk, +45 39 17 38 63   

mailto:olo@dst.dk
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Målepunkt 9.2.ii. Andel af beskæftigede med grønne varer og tjenester 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af erhvervsbeskæftigede, der er beskæftigede med grønne varer og 

tjenester fordelt på brancher. 

 

Grønne varer og tjenester er defineret som såvel produkter, som direkte har et miljø- eller 

ressourceformål, som produkter, der er renere og/eller ressourcebesparende, så de forurener eller 

forbruger mindre end andre produkter med samme hovedformål.  

 

Målepunktet opgøres på følgende brancher: 

 

• Landbrug, skovbrug og fiskeri 

• Industri 

• Energiforsyning 

• Vandforsyning og renovation 

• Bygge og anlæg 

• Videnservice 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af erhvervsstyrelsens regionale statistikbank (ERSTS502), hvor tallene 

er beregnet af Danmarks Statistik (GRON1, GRON2 og statistik for erhvervsbeskæftigelsen). 

 

Kontaktperson: Ole Olsen, Danmarks Statistik, olo@dst.dk, +45 39 17 38 63   

mailto:olo@dst.dk
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Delmål 9.3.  

Øg små virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser 

 
 

 

Målepunkt 9.3.i. Adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet beskriver, hvorvidt små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der har ansøgt om 

forskellige finansieringstyper, har opnået eller delvist opnået finansiering. 

 

Målepunktet opgøres som SMV’er, der har ansøgt om henholdsvis lånefinansiering, 

egenkapitalfinansiering og andre former for finansiering, og andelen af disse, der har opnået eller delvist 

opnået finansieringstypen. 

 

SMV’er er defineret som virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. 

 

Finansieringsformen opgøres på:  

 

• Lånefinansiering er gæld, der skal tilbagebetales, og omfatter eksempelvis lån fra banker, 

sparekasser og realkreditinstitutter eller firmaets ejer(e).  

• Egenkapitalfinansiering er finansieringsmidler eller andre værdier, der gives til gengæld for 

ejerskab i firmaet.  

• Andre former for finansiering omfatter ud over overtræk og kassekredit bl.a. leasing og 

handelskreditter fra leverandører. 

 

Opnåelse af finansiering opføres på:  

 

• Fuldt opnået 

• Delvist opnået 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet kan yderligere opgøres på fem branchegrupper, men en sådan opgørelse foreligger ikke 

aktuelt. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om antallet af SMV’er, der har 

ansøgt om finansiering og henholdsvis opnået eller delvist opnået finansiering (ATF2). 

 

 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/ATF2
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Delmål 9.4.  

Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed 

 
 

 

Målepunkt 9.4.i. Udledning af CO2e fra erhvervslivets brancher  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som ton udledt CO2e per millioner kroner bruttoværditilvækst fordelt på brancher, 

hvor CO2e er defineret som CO2-ækvivalenter.  

 

Målepunktet opgøres som henholdsvis emission inklusive og eksklusive CO2e fra biobrændsler og med 

værditilvækst i 2010-priser. 

 

Målepunktet opgøres på følgende brancher: 

 

• Landbrug, skovbrug og fiskeri 

• Råstofindvinding 

• Industri 

• Energiforsyning 

• Vandforsyning og renovation 

• Bygge og anlæg 

• Handel 

• Transport 

• Hoteller og restauranter 

• Information og kommunikation 

• Finansiering og forsikring 

• Ejendomme og udlejning 

• Videnservice 

• Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i ton CO2e per millioner kroner. 

 

Data 

Målepunktet er baseret på særtræk fra Danmarks Statistik baseret på registerdata (DRIVHUS1) og 

(NABP19).  

 

Kontaktperson: Ole Olsen, Danmarks Statistik, olo@dst.dk, +45 39 17 38 63  

 

Der er siden udarbejdelsen af rapporten kommet registerdata (DRIVHUS2) til rådighed, hvor udledningen 

forårsaget af køb af elektricitet og fjernvarme er medregnet hos virksomheden, som det bør overvejes at 

anvende fremadrettet.  

  

mailto:olo@dst.dk
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Målepunkt 9.4.ii. Udvikling i udledning af CO2e fra transport  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) Årlig andel af CO2e-udledning fra transport af Danmarks totale udledning sammenholdt med 

andelen, der er relateret til international transport foretaget af danske skibe, fly og køretøjer 

 

Målepunktet opgøres eksklusive biomasse på:  

o Samlet CO2e-udledning fra transport 

o Landtransport 

o Regional- og fjerntog 

o Lokaltog, bus og taxi 

o Fragtvognmænd og rørtransport 

o Skibsfart 

o Luftfart 

 

2) Årlig CO2e-udledning efter transporttyper af den samlede udledning fra transport 

 

Målepunktet opgøres inklusive biomasse på:  

o Samlet CO2e-udledning 

o Samlet CO2e-udledning fra transport 

o Heraf: International transport foretaget af danske skibe, fly og køretøjer 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2e). 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (DRIVHUS). 

 

Data kan hentes her. 

 

Der er siden udarbejdelsen af rapporten kommet registerdata (DRIVHUS2) til rådighed, hvor udledningen 

forårsaget af køb af elektricitet og fjernvarme er medregnet hos virksomheden, som det bør overvejes at 

anvende fremadrettet.  

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=DRIVHUS&PLanguage=0
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Delmål 9.5.  

Styrk forskning, og opgrader industriteknologi 

 
 

 

Målepunkt 9.5.i. Erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling  

 

Opgørelsesmetode 
Målepunktet opgøres todelt: 

 

1) Målepunktet opgøres som udgifter i millioner kroner til forskning og udvikling fordelt på brancher: 

 

• Industri 

• Bygge og anlæg 

• Handel 

• Transport 

• Hoteller og restauration 

• Information og kommunikation 

• Finansiering og forsikring 

• Erhvervsservice 

• Øvrige brancher 

 

2) Målepunktet opgøres som udgifter i millioner kroner til forskning og udvikling i branchen 

”Industri” fordelt på typer af fremstillingsindustrier: 

 

• Kemisk industri 

• Medicinalindustri 

• Elektronikindustri 

• Maskinindustri 

• Øvrige industribrancher 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i millioner kroner. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk baseret på registerdata (FORSK01) fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Ole Olsen, Danmarks Statistik, olo@dst.dk, +45 39 17 38 63   

mailto:olo@dst.dk
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Målepunkt 9.5.ii. Andel af virksomheder med innovationsaktiviteter 

 

Opgørelsesmetode 
Målepunktet opgøres som antallet af virksomheder inden for forskellige brancher, der foretager 
innovation i form af produktinnovation eller procesinnovation i forhold til det samlede antal virksomheder.  
 
En virksomhed defineres som havende innovationsaktiviteter, hvis den har introduceret produkt- og/eller 

procesinnovation.  
 

• Produktinnovation vil sige, at virksomheden har introduceret varer eller serviceydelser, der er nye 
eller væsentligt ændrede. Produkterne skal være nye for virksomheden, men kan eventuelt være 
udviklede eller introducerede før af andre.  

 

• Procesinnovation vil sige, at virksomheden har indført nye eller væsentligt ændrede 
produktionsmetoder, arbejdsgange, metoder vedrørende logistik eller distribution, regnskabs- og 
andre administrative funktioner, organisering af eksterne relationer, organisering af ansvar eller 
personaleledelse eller metoder til promovering af produkter, indpakning, prissætning, 

produkteksponering eller kundeservice. Processen skal være ny for virksomheden, men kan være 
udviklet eller anvendt før af andre. 

 

Målepunktet opgøres som andelen af det samlede antal virksomheder, der har innovation (uagtet om det 
er produkt- eller procesinnovation), produktinnovation eller procesinnovation. 
 
Målepunktet opgøres på følgende brancher: 
 

• Engroshandel 
• Transport 

• Information og kommunikation 
• Finansiering, forsikring og erhvervsservice 
• Øvrige brancher 
• På tværs af danske virksomheder 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres med afsæt i registerdata fra Danmarks Statistik (INN12).  

 

Data kan hentes her.  

https://statistikbanken.dk/inn12
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Målepunkt 9.5.iii. Udvikling i danske patenter inden for miljørelaterede teknologier  

 

Opgørelsesmetode 

Målpunktet udregnes, så det udtrykker Danmarks relative specialisering inden for miljørelaterede 

teknologier. 

 

Målepunktet beregnes som antallet af patenter med dansk oprindelse inden for miljørelaterede 

teknologier ud af det samlede antal patenter med dansk oprindelse. Dette sættes herefter i forhold til, 

hvor stor en andel af patenter inden for miljørelaterede teknologier, der udgør verdens samlede antal 

patenter. 
 
Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 
 
Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra OECD Green patents.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://stats.oecd.org/
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Delmål 9.a.  

Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og ikke alene måler på ressourceinput. Der er modtaget meget få 

forslag til målepunkter for dette delmål og forslagene omhandler udelukkende størrelsen af den danske 

udviklingsbistand ydet til infrastruktur. 
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Delmål 9.b.  

Støt national teknologiudvikling og forskning i udviklingslandene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke er dækket af forslag til målepunkter under andre 

verdensmål. For eksempel er der modtaget forslag til målepunkter for stipendier til forskere og 

studerende fra udviklingslande. Der henvises her blandt andet til målepunkt 17.6.i. om udvekslingsophold 

for udenlandske studerende til Danmark.  



VORES MÅL 

 

148  

 

Delmål 9.c.  

Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi 

 
 

 

Målepunkt 9.c.i. Bredbåndsdækning i Danmark  

 

Opgørelsesmetode 

Bredbåndsdækning i Danmark opgøres som dækningen af bredbånd opgjort som download med en 

bredbåndshastighed på mindst 100 Mbit/s.  

 

Energistyrelsen kortlægger dækningen af bredbånd ved at sammenstille adresser og dækningsområder 

med boligtyper vedrørende boliger og sommerhuse fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Der skelnes 

mellem bredbåndsforbindelser, der tilbydes til henholdsvis privatkunder og erhvervskunder. Hvis der er 

registreret flere hastigheder, vil den højeste hastighed være udslagsgivende. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Energistyrelsens ”Data om bredbånd”. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQwYWE2NmItMjY1NS00OTU5LWJiNTUtZmU2ZTIxNzNiNTFiIiwidCI6IjI1YTRiZTU0LTRhN2MtNGFhMS04YTgwLWJlNmY2NmJiMGUwNiIsImMiOjl9
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Målepunkt 9.c.ii. Antal e-mærkede virksomheder 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af netbutikker, der er e-mærkede. 

 

E-mærket er en certificeringsordning for danske netbutikker, som skal sikre både forbrugere og de 

erhvervsdrivende.  

 

I opgørelsen kan én virksomhed godt have flere netbutikker.  

 

Målepunktet kan opgøres på kategorier af netbutikker. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fremsendt af e-mærket.  

 

Kontaktperson: Tanja Kostic, e-mærket, tk@emaerket.dk, +45 44 85 85 90 

 

mailto:tk@emaerket.dk
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10 Mindre ulighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 10 
MINDRE ULIGHED 

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande 
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Delmål 10.1.  
Gør uligheden i indkomst mindre 

 

 

Målepunkt 10.1.i. Palmakoefficienten 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som Palmakoefficienten og den gennemsnitlige, ækvivalerede disponible indkomst 

fordelt på deciler for hele befolkningen. 

 

Palmakoefficienten beregnes ved at tage den gennemsnitlige indkomst for de 10 procent i toppen af 

indkomstfordelingen og dividere med den gennemsnitlige indkomst for de 40 procent i bunden af 

indkomstfordelingen. Dermed udtrykker Palmakoefficienten, hvor meget mere de 10 procent af 

befolkningen med de højeste indkomster har i forhold til de 40 procent af befolkningen med de laveste 

indkomster. 

 

Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. 

Herved tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så 

stor indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så 

stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard. 

 

Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første 

voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har 

vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, 

mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i kroner og som koefficient. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (IFOR31). 

 

Data kan hentes her. 

  

http://www.dst.dk/ext/8722154520/0/velfaerd/AEkvivaleret-disponibel-indkomst--pdf
https://www.statistikbanken.dk/Ifor31
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Delmål 10.2.  

Styrk social, økonomisk og politisk inklusion 

 
 

 

Målepunkt 10.2.i. Andel kvinder i politik 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af opstillede og valgte kandidater til kommunal-, regions- og 

folketingsvalg, der er henholdsvis mænd og kvinder. 

 

Målepunktet opgøres på køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata om folketingsvalg (LIGEDI0), kommunalvalg (LIGEDI2) 

og regionsvalg (LIGEDI3). 

  

https://statistikbanken.dk/LIGEDI0
https://statistikbanken.dk/LIGEDI2
https://statistikbanken.dk/LIGEDI3
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Målepunkt 10.2.ii. Andel personer med anden herkomst end dansk i politik 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af det samlede antal opstillede og valgte kandidater til kommune-, 

regions- og folketingsvalg, der har dansk oprindelse eller er indvandrere/efterkommere. 

 

Fordelingen af opstillede og valgte kandidater fordelt på herkomst sammenholdes med den samlede 

befolkningssammensætning i Danmark opgjort på herkomst, hvilket vil sige antallet af personer med 

dansk oprindelse i forhold til det samlede antal personer og antallet af personer, der er indvandrere eller 

efterkommere ud af det samlede antal personer. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik på opstillede og valgte kandidater til 

folketings-, regions- og kommunalvalg. 

 

Kontaktperson: Dorthe Larsen, Danmarks Statistik, dla@dst.dk, +45 39 17 33 07 

 

Data for befolkningssammensætningen kan hentes her. 

  

mailto:dla@dst.dk
https://www.statistikbanken.dk/folk1c
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Målepunkt 10.2.iii. Uddannelsesbaggrund for kandidater til Folketinget 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som de opstillede kandidater til Folketinget på højest fuldførte uddannelse. 

Fordelingen sættes i forhold til den tilsvarende fordeling i befolkningen over 15 år generelt.  

 

Målepunktet opgøres som andelen af kandidater til Folketinget, hvis højest fuldførte uddannelse er:  

 

• Grundskole 

• Gymnasial 

• Erhvervsfaglig 

• Kort videregående uddannelse 

• Mellemlang videregående uddannelse 

• Bachelor 

• Lang videregående uddannelse  

• Ph.d./Forsker 

• Uoplyst 

 

Målepunktet opgøres som andelen af den samlede befolkning, hvis højest fuldførte uddannelse er:  

 

• Grundskole 

• Gymnasial 

• Erhvervsfaglig 

• Kort videregående uddannelse 

• Mellemlang videregående uddannelse 

• Bachelor 

• Lang videregående uddannelse  

• Ph.d./Forsker 

• Uoplyst 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Uddannelsesbaggrunden for kandidater til Folketinget opgøres på baggrund af Kandidatstatistikdata fra 

Danmarks Statistik, der kan hentes her.  

 

Uddannelsesbaggrunden for den generelle befolkning beregnes på baggrund af registerdata fra Danmarks 

Statistik om højest fuldførte uddannelse for personer mellem 15 og 69 år (HFUDD10) i forhold til det 

samlede antal personer i befolkningen mellem 15 og 69 år i første kvartal det pågældende år (FOLK1C). 

  

http://dst.dk/valg/Valg1684447/other/Kandidatstatistik2019.pdf
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=HFUDD10&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
https://www.statistikbanken.dk/folk1c
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Målepunkt 10.2.iv. Andel af befolkningen, der er medlem af en forening 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af befolkningen over 18 år, der er medlem af en forening fordelt på 

herkomst. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet får hvert år foretaget en medborgerskabsundersøgelse hos 

Danmarks Statistik, hvor både udlændinge og danskere bliver spurgt om en række forhold.  

 

Målepunktet opgøres ved at sammentælle andelen af respondenter, der svarer ja til følgende spørgsmål: 

 

• ”Der findes mange foreninger i Danmark, eksempelvis fagforeninger, idrætsforeninger, 

beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforeninger som Coop og 

støtteforeninger som Røde Kors. Er du medlem af en forening?”. 

 

Medborgerskabsundersøgelsen har 2.000-3.000 svar hvert år.  

 

Målepunktet opgøres på herkomst. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Medborgerskabsundersøgelsen, der foretages årligt af 

Udlændinge- og Integrationsministeriet.  

 

Data kan hentes her. 

   

 

  

 

  

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/medborgerskab-ligebehandling-og-selvbestemmelse
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Delmål 10.3.  

Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination 

 
 

 

Målepunkt 10.3.i. Sammenhæng mellem indkomst i barndomshjemmet og som 

voksen 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som indkomstdeciler for 35-årige personer i et givent år opgjort efter den 

indkomstdecil, de befandt sig i som 10-årig i barndomshjemmet.  
 

Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. 

Herved tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så 

stor indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så 

stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard. 

 

Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første 

voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har 

vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, 

mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6. 

 

Målepunktet anvender ækvivalerede, disponible indkomster, der tager udgangspunkt i familiernes 

samlede indkomst før skat og korrigerer for familiestørrelse og alderssammensætning. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i deciler og procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Jarl Quitzau, Danmarks Statistik, jaq@dst.dk, +45 39 17 35 94 

 

  

http://www.dst.dk/ext/8722154520/0/velfaerd/AEkvivaleret-disponibel-indkomst--pdf
mailto:jaq@dst.dk
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Målepunkt 10.3.ii. Løndiskrimination på arbejdsmarkedet 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser den gennemsnitlige standardberegnede timefortjeneste fordelt på køn. Den 

standardberegnede timefortjeneste fortæller, hvad en lønmodtager har fået i løn per time, som 

lønmodtageren har aftalt at arbejde, uafhængigt af antallet af fraværstimer og overarbejdstimer. 

 

Målepunktet opgøres som standardfortjenesten i forhold til antallet af standardtimer, hvor 

standardfortjenesten angiver den aftalte løn, og standardtimer angiver det aftalte antal arbejdstimer. 

 

Målepunktet kan opgøres på køn, alder, socioøkonomisk status, branche og herkomst.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i kroner per time. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (LONS50).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/LONS50
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Delmål 10.4.  

Før politik, der fremmer finansiel og social lighed 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Enkelte 

kvalificerede forslag under dette delmål er stort set enslydende med forslag, som allerede indgår under 

verdensmål 1, herunder forslag om befolkningens forsørgelsesgrundlag og formue.  
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Delmål 10.5.  

Regulér de globale finansielle markeder og institutioner bedre 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel 

er der modtaget en række kvalificerede forslag, der er i overensstemmelse med praksis for opgørelse af 

finansielle virksomheders soliditet og overlapper med den eksisterende FN-indikator. 
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Delmål 10.6.  

Styrk repræsentation af udviklingslandene i finansielle institutioner 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Dette kan 

forklares med ordlyden af delmålet, som direkte fokuserer på udviklingslandene og internationale 

institutioner.  
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Delmål 10.7.  

Facilitér sikker og forsvarlig migration 

 
 

 

Målepunkt 10.7.i. Arbejdsindvandring til Danmark  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af personer, som årligt indvandrer til Danmark for at arbejde 

fordelt på køn. 

 

Målepunktet opgøres som antallet af opholdstilladelser givet enten via lønaftaler indgået i EU-/EØS-regi, 

der omfatter arbejdstilladelser for EU- og EØS-statsborgere, eller via erhvervsordninger, der omfatter 

arbejdstilladelser for ikke-EU/EØS-statsborgere. 

 

Målepunktet kan opgøres på type af arbejdstilladelse, køn, aldersgruppe og statsborgerskab.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (VAN66KA). 

 

Data kan hentes her. 
 

  

https://www.statbank.dk/Statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=VAN66KA&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 10.a.  
Tag særlige hensyn til udviklingslandene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Der er 

modtaget få forslag til dette delmål. For eksempel er der modtaget forslag om at opgøre dansk import fra 

udviklingslandene. Dette emne er allerede omfattet af det foreslåede målepunkt 17.11.i. 
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Delmål 10.b.  

Bak op om udviklingsbistand og investeringer i de mindst udviklede 

lande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator eller 

målepunkter under andre verdensmål. For eksempel er der modtaget forslag, der overlapper med især 

det foreslåede danske målepunkt 17.3.i. om direkte private investeringer i udviklingslande og det danske 

målepunkt 17.11.i. om dansk import fra udviklingslande. 
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Delmål 10.c.  

Reducér omkostningerne for immigranter, når de sender penge hjem 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel 

handler det eneste kvalificerede forslag om at opgøre overførselsomkostninger i Danmark ved 

pengeoverførsler til udviklingslande.  
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11 Bæredygtige byer og 

lokalsamfund 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 11 

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND 

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,  
sikre, robuste og bæredygtige 
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Delmål 11.1.  

Byg sikre boliger til en overkommelig pris 

 
 

 

Målepunkt 11.1.i. Oplevet økonomisk boligbyrde 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet måler danskernes opfattelse af boligudgiften og opgøres på baggrund af, hvor stor den 

oplevede økonomiske byrde ved boligudgiften er.  

 

Det er således opgjort, hvor stor en del af borgerne der oplever, at boligudgiften er en "Tung byrde", 

"Noget af en byrde" eller “Ikke noget problem”. 

 

Data opgøres efter fem indkomstgrupper (kvintiler), hvor 1. kvintil er de 20 procent af befolkningen med 

de laveste indkomster, og 5. kvintil er de 20 procent, der har de højeste indkomster. 

 

Målepunktet opgøres på baggrund af interview med husstanden. Kun én af husstandens voksne er blevet 

interviewet. Det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer. Tallene er baseret på en 

stikprøve og er dermed behæftet med en vis statistisk usikkerhed. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (SILC4B).  

 

Data kan hentes her.  

https://www.statbank.dk/statbank55/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=SILC4B&PLanguage=0
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Målepunkt 11.1.ii. Udvikling i den økonomiske boligbyrde 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den økonomiske byrde ved boligudgiften for boligejere og udtrykker dermed, 

hvor meget udgiften til en ejerbolig fylder i en families disponible indkomst.  

 

Den økonomiske byrde ved boligudgiften beregnes som forholdet mellem boligudgiften og den disponible 

indkomst. I boligudgiften indgår blandt andet renteudgifter og skatter, men ikke afdrag på boliglån.  

 

Boligudgifter:  

• Ejendomsværdiskat (EJVSKAT) 

• Ejendomsskat (grundskyld) for boligejere (EJD_SKAT_EJER_BOLIG) 

• Renteudgift vedrørende prioritetsgæld (RENTUPRI) 

• Vedligeholdelse og reparation af bolig (Forbrugsundersøgelsen) 

• Vand og varmeudgifter (Forbrugsundersøgelsen) 

• El, gas og andet brændsel (Forbrugsundersøglesen) 

 

Disponibel indkomst: 

• Disponibel indkomst (DISPON_13) 

• Ejendomsværdiskat (EJVSKAT) 

• Renteudgift vedrørende prioritetsgæld (RENTUPRI) 

 

Kun familier med EJD_SKAT_EJER_BOLIG>0 and EJVSKAT>0 medtages. Familier med negativ 

DISPON_13 slettes. Kun familier med boligbyrde 0-100 medtages. 

 

Tabellen opdeles på kommune og indkomstdecil efter ækvivaleret disponibel indkomst 

(INDK_PERCENTIL). Tabellen indeholder antal familier, deres samlede boligudgift, den disponible 

indkomst samt boligbyrden som en beregnet variabel i selve regnearket. Boligbyrden beregnes som 

forholdet mellem udgifter og disponibel indkomst. 

 

Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. 

Herved tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så 

stor indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så 

stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard. 

 

Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første 

voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har 

vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, 

mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6. 

 

Opgørelsen dækker de privatpersoner, der bor i boliger (huse og lejligheder), som de ejer, og hvor de 

selv bor i boligen. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Ole Schnor, Danmarks Statistik, osc@dst.dk, +45 39 17 39 36 

 

 

  

http://www.dst.dk/ext/8722154520/0/velfaerd/AEkvivaleret-disponibel-indkomst--pdf
mailto:osc@dst.dk
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Delmål 11.2.  

Skab billige og bæredygtige transportsystemer 
 

 

 
 

 

Målepunkt 11.2.i. Prisudvikling for offentlig transport 

 

Opgørelsesmetode 
Målepunktet opgøres som prisudviklingen for udvalgte offentlige transporttjenester sammenholdt med 
udviklingen i forbrugerprisindekset i alt. 

 

Prisstigningstaksten for transporttjenester sammenholdes med prisstigningstaksten for det generelle 
forbrugerindeks.  
 
Transportpriserne omfatter prisen for transporttjenesterne tog, metro og bus. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres som indekserede værdier (2015 = 100). 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (PRIS111). 

 

Data kan hentes her.  

 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=PRIS111&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Målepunkt 11.2.ii. Oplevet tilgængelighed til kollektiv transport 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som graden af tilfredshed med tilgængeligheden af kollektiv transport hos personer 

med og uden handicap. 

 

Målepunktet opgøres som andelen af personer med handicap (fysisk eller psykisk handicap), der har 

svaret "Ja, uden besvær" til spørgsmålet: "Kan du bruge bus og tog, også når der er mange passagerer 

med"?  

 

Målepunktet opgøres tilsvarende for personer uden handicap, og svarfordelingerne sammenholdes i 

målepunktet. 

 

Data er sammenlignet med tilsvarende andel for personer uden handicap. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Handicapbarometeret, der primært er baseret på Det Nationale 

Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVEs) undersøgelse SHILD (Survey of Health, Impairment 

and Living conditions in Denmark), der foretages hvert fjerde år. Det er en panelundersøgelse, der er 

baseret på 20.000 gennemførte interviews med et repræsentativt udvalg af personer mellem 16 og 64 år. 

Undersøgelsen blev senest foretaget i 2016, og der kommer derfor først opdaterede data efter 2020. 

 

Data kan hentes her.  

https://handicapbarometer.dk/
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Delmål 11.3.  

Gør byerne inkluderende og bæredygtige 

 
 

 

Målepunkt 11.3.i. Antal byggerier og byområder med bæredygtighedscertificering 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af bygninger i Danmark, der er certificerede inden for 

DGNB-ordningen opdelt på ejendomstype og certificeringsniveau. 

 

Der kan opnås nedenstående tre certificeringsniveauer: 

 

• Sølv: 50 procents opfyldelse af DGNB-certificeringskriterierne og minimum 35 procent i hvert 

hovedområde 

• Guld: 65 procents opfyldelse af DGNB-certificeringskriterierne og minimum 50 procent i hvert 

hovedområde 

• Platin: 85 procents opfyldelse af DGNB-certificeringskriterierne og minimum 65 procent i hvert 

hovedområde 

 

Opgørelsen omfatter både projekter, der er præcertificerede, og projekter, der har opnået en endelig 

certificering. 

 

Målepunktet opgøres på følgende bygningskategorier:  

 

• Etageejendomme og rækkehuse 

• Kontorbyggerier, hospitaler, institutioner og øvrige 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra DGNB-sekretariatet ved Green Building Council Denmarks 

opgørelser over certificeringer. 

 

Kontakt: Green Building Council Denmark, info@dk-gbc.dk, +45 36 72 10 20  
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Målepunkt 11.3.ii. Niveau for energimærkninger i danske bygninger 

 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som den gennemsnitlige indeksscore for energimærkning på tværs af 

bygningskategorier, hvor det er lovpligtigt at energimærke.  

 

Indeksscoren er baseret på et gennemsnit af de indekserede energimærkninger fra 

1 til 7, hvor A = 7 (bedst), mens G = 1 (dårligst). 

 

Målepunktet opgøres på følgende bygningskategorier:  

 

• Enfamiliehuse: stuehus til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehus (parcelhus), række-, 

kæde- eller dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne 

• Flerfamiliehuse: etageboligbebyggelse, kollegium, døgninstitution, anden bygning til helårsformål, 

hotelværelser, bygning til ferieformål (feriekoloni og vandrehjem m.v.) og lignende bortset fra 

sommerhus 

• Erhverv: bygninger til handel, service og administration m.v. samt bygninger til kulturelle formål, 

idrætsudøvelse m.m.) 

• Institutioner: Skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres på indeksscore. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Energistyrelsens Energimærkningsordning. 

 

Kontaktperson: Christian Lund Iversen, Energistyrelsen, cli@ens.dk, +45 33 92 68 90 

  

mailto:cli@ens.dk
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Målepunkt 11.3.iii. Andel af grønne arealer fordelt på regioner 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som arealet af grønne arealer i forhold til det samlede areal i hvert af landets fem 

regioner.  

 

Grønne arealer opgøres som: 

 

• Parker, sportsanlæg m.m. 

• Skov 

• Hede, moser, enge og klitter 

• Søer og vandløb 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmark Statistik (AREALDK).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=AREALDK&PXSId=220913&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Delmål 11.4.  

Beskyt verdens kultur- og naturarv 

 
 

 

Målepunkt 11.4.i. Antal fredede bygninger 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af fredede bygninger i Danmark. 

 

Målepunktet opgøres på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede 

bygninger, herunder ny- og affredninger.  

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (KFRED1). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KFRED1&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 11.5.  

Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

modtaget forslag om at opgøre offentlige investeringer i beskyttelse mod klimaforandringer og at opgøre 

antallet af byer med klimasikringssystemer. 
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Delmål 11.6.  

Reducér byernes miljøbelastning 
 

 

 
 

 

Målepunkt 11.6.i. Mængde af affald fra husholdninger 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet beregnes som husholdningernes affaldsmængder i forhold til antallet af indbyggere fordelt 

på region. 

 

Affaldsmængden opgøres som primært produceret affald eksklusive jord. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i ton per indbygger. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige affaldsstatistik, der indeholder data for 

husholdningernes affaldsmængder i forhold til registerdata fra Danmarks Statistik om det samlede antal 

personer (FOLK1A). 

  

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=FOLK1A&PXSId=199114&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Målepunkt 11.6.ii. Andel genanvendt husholdningsaffald 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) Som andelen af den samlede mængde husholdningsaffald, der genanvendes, opgjort regionalt. 

Affaldsmængden opgøres som primært produceret affald eksklusive jord. 

2) Som andelen af den samlede mængde husholdningsaffald, der henholdsvis deponeres, 

forbrændes og genanvendes. Det opgøres på landsplan, hvor stor en del af husholdningsaffaldet, 

der genanvendes, forbrændes eller køres i deponi. Dette omfatter alle former for 

husholdningsaffald (storskrald, haveaffald, organisk, glas, papir, metal, elektronik m.m.). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktets delkomponenter opgøres i procent.  

 

Data 

Andelen af husholdningsaffald, der genanvendes, tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens årlige 

affaldsstatistik. 

 

Affaldsstatistikken kan hentes her. 

 

Data for affald opdelt efter behandlingsform tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik 

(AFFALD).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=AFFALD&PLanguage=0
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Målepunkt 11.6.iii. Andel eldrevne personbiler, busser og tog 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres trefoldigt:  

 

1) Andelen af eldrevne personbiler opgøres som antallet af indregistrerede eldrevne personbiler i 

forhold til det samlede antal indregistrerede personbiler i Danmark.  

 

2) Andelen af eldrevne tog opgøres som antallet af siddepladser i eldrevne togvogne i forhold til det 

samlede antal af siddepladser i togvogne. Bemærk at denne opgørelse også inkluderer metroen, 

hvor en del af pladserne er ståpladser. 

 

3) Andelen af eldrevne busser opgøres som antallet af eldrevne busser i forhold til det samlede antal 

busser. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik.  

 

Andel eldrevne personbiler tager udgangspunkt i registerdata BIL10 fra Danmarks Statistik. 

 

Andel eldrevne toge tager udgangspunkt i registerdata BANE52 fra Danmarks Statistik. 

 

Andel eldrevne busser tager udgangspunkt i registerdata BIL12 fra Danmarks Statistik. 

 

 

  

https://statistikbanken.dk/bil10
https://statistikbanken.dk/bane52
https://statistikbanken.dk/bil12
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Målepunkt 11.6.iv. Andel indregistrerede eldrevne køretøjer i kommuner, regioner og 

stat 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af den offentlige sektors nyregistrerede person- og varebiler, der er 

eldrevne fordelt på staten, regioner og kommuner.  

 

Målepunktet opgøres for staten, regionerne og kommunerne samt i alt i stat, regioner og kommuner. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Søren Dalbro, Danmarks Statistik, sda@dst.dk, +45 39 17 34 16 

 

  

mailto:sda@dst.dk
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Delmål 11.7.  

Giv alle adgang til grønne offentlige rum 

 
 

 

Målepunkt 11.7.i. Oplevet tryghed i det offentlige rum 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt som: 

 

1) Andelen af den samlede befolkning, som oplever deres lokale nabolag som trygt, og som derfor 

føler sig sikre i det offentlige rum. 

2) Andelen af befolkningen bosat i særligt udsatte boligområder, der oplever deres lokale nabolag 

som trygt, og som derfor føler sig sikre i det offentlige rum. 

 

Målepunktet baseres på en spørgeskemaundersøgelse og opgøres på nedenstående kategorier: 

 

• Tryg 

• Hverken tryg eller utryg 

• Utryg 

• Ved ikke/Ikke besvaret 

 

Data er baseret på besvarelse af spørgsmålet ”på en skala fra 1-7, hvor 1 er ”jeg føler mig 

grundlæggende tryg i mit nabolag”, og 7 er ”jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag”, hvor tryg 

eller utryg føler du dig så?”. Svarene er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres 

nabolag, 4 angiver, at borgene hverken er trygge eller utrygge, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i 

deres nabolag. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Data baseres på Politiets Tryghedsundersøgelse, der måler borgernes tryghed i relation til kriminalitet og 

utryghedsskabende adfærd samt borgernes tillid til politiet. Tryghedsundersøgelsen er en omfattende 

spørgeskemaundersøgelse med mere end 11.000 besvarelser, som er gennemført af Danmarks Statistik i 

perioden 20. juni 2018 til 4. oktober 2018. 

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://politi.dk/statistik/tryghed
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Delmål 11.a.  

Styrk sammenhængen mellem land og by med bedre planlægning 

 

 
 

 

Målepunkt 11.a.i. Andel studiepladser uden for de større byer 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af uddannelsespladser, der er placeret uden for København (inklusive 

Frederiksberg), Aarhus, Odense og Aalborg ud af det totale antal uddannelsespladser.  

 

Målepunktet fordeles på følgende kategorier: 

 

Studiepladser: 

• Erhvervsfaglige uddannelser 

• Korte videregående uddannelser, KVU 

• Mellemlange videregående uddannelser, MVU 

• Bacheloruddannelser, BACH 

• Lange videregående uddannelser, LVU 

• Ph.d. og forskeruddannelser 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (UDDAKT11). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/UDDAKT11
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Delmål 11.b.  

Gør langt flere af verdens byer mere modstandsdygtige mod 

katastrofer 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Enkelte forslag har omhandlet kommunernes indsats og politikker. 

Grundet manglende datatilgængelighed er dette forslag placeret under øvrige forslag. 
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Delmål 11.c.  

Støt de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtigt og robust 

 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Der er 

modtaget få forslag til målepunkter for dette delmål, herunder et forslag om at opgøre andelen af den 

danske udviklingsbistand, der går til byer i udviklingslandene til at modvirke og tilpasse sig 

klimaforandringer og katastrofer. 
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12   Ansvarligt forbrug og 

. produktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 12 
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion 
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Delmål 12.1.  
Gennemfør 10-års rammeprogram for bæredygtige forbrugs- og 

produktionsmønstre 

 
 

 

Målepunkt 12.1.i Andel af kontroller af fødevarer, der overskrider 

grænseværdierne for sundhedsskadelige stoffer 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af de foretagne kontroller, der overskrider maksimalgrænseværdier for 

sundhedsskadelige stoffer i fødevarer i forhold til det samlede antal kontroller. Der måles dermed på 

antal overskridelser af EU’s grænseværdier ud af antal kontroller. 

 

Andelen er opgjort som gennemsnittet af andelen af overskridelser for henholdsvis konventionel og 

økologisk frugt, grønt, cerealier (korn, ris og majs), babymad, forarbejdede vegetabilske fødevarer og 

animalske fødevarer. I kontrollerne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, så der undersøges 

flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst, og hvor restindholdet 

bidrager væsentligt til befolkningens eksponering over for pesticidrester gennem kosten. 

 

Produkterne kan være produceret i Danmark eller i udlandet. 

 

Målepunktet kan opgøres på fødevaregrupper og produktgrupper. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i årlige kontroller af pesticidrester i fødevarer foretaget af 

Fødevarestyrelsen. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Pesticidrester.aspx
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Delmål 12.2.  

Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt  

 
 

 
Målepunkt 12.2.i. Andel af danske landbrugsarealer udlagt som økologi 

og pløjefri drift 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af danske landbrugsarealer, der er udlagt som økologisk og pløjefri 

drift i forhold til det samlede danske landbrugsareal. 

 

Bedriftstyperne opgøres på baggrund af indberetninger fra landmændene.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Danmarks Statistik om andelen af de samlede danske 

landbrugsarealer (AFG5), der er udlagt som økologisk (OEKO11) og pløjefri drift (AFG5). 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/AFG5
https://www.statistikbanken.dk/statbank55/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=OEKO11&PLanguage=0
https://www.statistikbanken.dk/AFG5
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Målepunkt 12.2.ii. Mængde CO2e-udledning fra fødevareproduktionen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som de gennemsnitlige emissioner af CO2-ækvivalenter (CO2e) målt i ton for hver 

million kroner, der efterspørges i fødevarebranchen. 

 

Målepunktet dækker emissioner i den danske økonomi (ikke udenlandsk produktion) og dækker 

emissioner i fødevaresektoren selv og i alle de brancher, som indirekte er involveret i at producere det. 

For eksempel vil emissionerne for slagteribranchen også dække over emissioner, som kommer i 

landbruget, elforsyningen, transportsektoren m.v.  

 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien dækker over underbrancherne slagterier, fiskeindustri, mejerier, 

bagerier og anden fødevareindustri.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i ton CO2e per millioner kroner, der efterspørges i fødevarebranchen. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af særtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Kontaktperson: Sara Svantesson, Danmarks Statistik, srs@dst.dk, +45 39 17 30 66  

 

  

mailto:srs@dst.dk
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Målepunkt 12.2.iii. Placering af Earth Overshoot Day 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser antallet af jordkloder, som danskerne forbruger på et år, forstået som det antal 

jordkloder, der skulle til for at understøtte hele verdens årlige forbrug, hvis alle levede som den 

gennemsnitlige dansker samt den dato, hvor Danmark har overskredet det forbrug, jordkloden kan 

understøtte på et år, hvis alle i verden levede som den gennemsnitlige dansker. Denne dato kaldes 

Danmarks Earth Overshoot Day.  

 

Målepunktet opgøres todelt:  

 

1) Antal jordkloder danskerne forbruger på et år: Danmark har både et direkte arealforbrug og et 

indirekte arealforbrug via forbrug af varer og tjenester. Det indirekte forbrug inkluderer CO2, og 

drivhusgasserne fra det menneskelige forbrug konverteres til det areal skov, der ville skulle til for 

at absorbere en tilsvarende mængde CO2. Arealforbruget stilles op over for den tilgængelige 

biokapacitet – altså hvor mange hektar produktivt areal, der er tilgængeligt per person på globalt 

plan. 

 

2) Earth Overshoot Day: Sammenlignes Danmarks arealforbrug per person med den globale 

tilgængelige biokapacitet, får man et udtryk for, hvor mange jordkloder der ville skulle til, hvis 

hele verden havde et forbrug svarende til den gennemsnitlige danskers. Den inverse værdi af 

antallet af jordkloder indikerer, hvor mange år (eller måneder) der går, før danskerne har brugt 

den mængde ressourcer, der er tilgængelig per år, hvis alle levede som den gennemsnitlige 

dansker. Det beregnes som 365/# jordkloder = Earth Overshoot Day. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal jordkloder og datoen for Earth Overshoot Day. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i beregninger fra Verdensnaturfonden og Global Footprint Network.  

 

Earth Overshoot Day kan findes her.  

 

Data for antal jordkloder kan findes her. 

 

 

 

  

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
http://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.51276842.204884155.1599653937-823930483.1594127759#/
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Delmål 12.3.  

Halvér det globale madspild per person  

 

Målepunkt 12.3.i. Mængde madspild per husstand 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal kilo madspild per husstand per uge fordelt på en enfamiliebolig og en 

etagebolig. 

 

Madspild defineres som indkøbte og/eller tilberedte fødevarer, der kunne være spist, men som i stedet 

for er blevet smidt ud. Dette kan eksempelvis være fødevarer, der er blevet dårlige, eller hvor 

datomærkningen er overskredet, eller madrester, der ikke bliver spist. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i kilo.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning af sammensætningen af 

dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger”. 

 

Data kan hentes her. 

 

  

 

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/?query=Kortl%c3%a6gning+af+sammens%c3%a6tningen+
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Målepunkt 12.3.ii. Mængde madspild fra danske sektorer 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som mængden af madspild fra danske sektorer per år.  

 

Målepunktet opgøres for separate led i forsyningskæden: 

 

• Primærproduktion 

• Husholdninger 

• Fødevareindustrien 

• Servicesektoren 

o Detailbranchen 

o Institutioner og storkøkkener 

o Restaurations- og hotelbranchen 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 ton.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Regeringens rapport ”Danmark uden affald II – Strategi for 

affaldsforebyggelse”, der indeholder data om madspild fordelt på sektorer og husholdninger. 

 

Rapporten med tal for 2015 kan hentes her. 

 

Data er på nuværende tidspunkt udelukkende udarbejdet for 2015, og inkluderingen af målepunktet som 

et hovedforslag er baseret på en forventning om, at opgørelsen vil blive gennemført igen og med en 

relativ fast kadence. 

  

https://mst.dk/media/90395/danmark_uden_affald_ii_web_29042015.pdf
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Delmål 12.4.  

Håndtér kemikalier og affald ansvarligt  

 
 

 
Målepunkt 12.4.i. Andel af eksporteret farligt affald, der ikke 

håndteres korrekt 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af dansk eksporteret farligt affald, der er kendskab til, der ikke 

håndteres korrekt. 

 

Når farligt affald skal sendes fra Danmark til et andet land, skal det anmeldes til Miljøstyrelsen, og 

transporten må kun ske med myndighedernes godkendelse. 

 

Miljøstyrelsen og politiet gennemfører løbende stikprøvekontroller af affald, der krydser den danske 

grænse. 

 

Målepunktet opgøres således som andelen af stikprøvekontrollerne, der konkluderer en overtrædelse i 

forhold til det samlede antal kontroller. Målepunktet opgøres som andelen af kontroller, der resulterer i 

enhver anden registrering end ”IntetAtBemærke” under kategorien ”UlovligTransport”. Kategorierne for 

overtrædelser omfatter: 

 

• ”Ja_Andet_Ukendt” 

• ”Ja_BilagVIIMangelfuldt” 

• ”Ja_AnmeldepligtTilsidesat” 

• ”Ja_AndreAnmelderfejl_UdfyldNæsteFelt” 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsen, der indeholder data fra de løbende 

stikprøvekontroller foretaget af Miljøstyrelsen og politiet.  

 

Kontaktperson: John Marker-Pedersen, Miljøstyrelsen, impeksp@mst.dk, +45 23 72 92 28  

mailto:impeksp@mst.dk
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Delmål 12.5.  

Reducér affaldsmængden betydeligt 

 
 

 
Målepunkt 12.5.i. Mængde produceret affald 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser den samlede mængde produceret affald i Danmark og opgøres todelt:  

 

1) Målepunktet opgøres som den samlede affaldsmængde eksklusive jord i millioner ton fordelt på:  

• Husholdninger  

• Erhverv og anden service: Erhverv og anden service omfatter landbrug, skovbrug og 

fiskeri, råstofindvinding, industri, forsyningsvirksomhed, bygge og anlæg, handel og 

transport mv., information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel 

og udlejning af erhvervsejendomme, erhvervsservice, offentlig administration, 

undervisning og sundhed samt kultur og fritid.  

 

2) Målepunktet opgøres som den producerede mængde affald målt i 1.000 ton fordelt på: 

• Servicebranchen: Servicebranchen omfatter information og kommunikation, 

erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed, kultur og fritid. 

• Industri 

• Bygge og anlæg 

• Andet erhverv: Andet erhverv omfatter handel og transport, finansiering og forsikring, 

ejendomshandel samt udlejning af erhvervsejendomme. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i henholdsvis millioner ton og i 1.000 ton. 

  

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Affaldsregnskabet (AFFALD02) fra Danmarks Statistik. 

Affaldsregnskabet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=AFFALD02&PXSId=193374&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Målepunkt 12.5.ii. Mængde affald, der genanvendes, brændes og 

deponeres  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af affald eksklusive jord, der genanvendes, brændes og deponeres, ud 

af den samlede mængde affald.  

 

Miljøstyrelsen opgør årligt mængden af produceret affald på affaldskilder, og der opgøres andele for 

genanvendelse, forbrænding og deponering. Der opgøres ikke separat for direkte genbrug.  

 

Målepunktet kan opgøres på brancher.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i millioner ton. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Affaldsregnskabet (AFFALD02) fra Danmarks Statistik. 

Affaldsregnskabet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). 

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=AFFALD02&PXSId=193374&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Målepunkt 12.5.iii. Forbrug af emballage 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som emballageforsyningen fordelt på emballagetyperne: 

 

• Glas 

• Plast  

• Papir  

• Pap 

• Jern  

• Metal  

• Træ 

• Andet 

 

Der måles i dag ikke på forbruget af emballage og dermed emballagen i affaldssystemet i et givent år. I 

stedet for opgøres tilgangen af emballage i et givent år – emballageforsyningen – hvilket vil sige 

mængden af emballage, som virksomhederne markedsfører. Tilgangen af emballage er en 

approksimation til forbruget af emballage. 

 

Miljøstyrelsen opgør forsyningsmængden for emballage med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik 

om indenlandsk produktion af emballage, kombineret med opgørelse af emballage fra import og eksport 

af varer. Opgørelsen inkluderer mængden af engangsemballage og den løbende fornyelse af 

genbrugsemballage.  

  

Den samlede indenlandske emballageforsyningsmængde – forstået som mængden af emballage, der 

ender i Danmark, og som skal behandles i affaldssystemet – beregnes som summen af nettoforsyningen 

af henholdsvis tomme og fyldte emballager.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i 1.000 ton. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Miljøstyrelsens årlige rapport ”Statistik for emballageforsyning og 

indsamling af emballageaffald – Emballagestatistik”, der indeholder data om emballageforsyningen fordelt 

på emballagetyper.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/?query=emballage
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Delmål 12.6.  

Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt 

 
 

 

Målepunkt 12.6.i. Antal grønne jobs 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal beskæftigede med grønne varer og tjenester i erhvervslivets brancher 

opgjort som årsværk. Grønne jobs er defineret som miljøbeskyttelse og/eller ressourcebesparelse.  

 

Målepunktet kan opgøres på branche. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal beskæftigede (i årsværk).  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data (GRON1) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=GRON1&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 12.7.  

Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb 

 
 

 

Målepunkt 12.7.i. Andel økologi i den offentlige sektor 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af udgifter til økologiske varer ud af de samlede udgifter til foodservice 

i den offentlige sektor. 

 

Den offentlige sektor inkluderer i denne opgørelse stat, regioner, kommuner, sociale kasser og fonde. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (OEKO8) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=OEKO8&PXSId=205485&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Delmål 12.8.  

Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt 

 
 

 

Målepunkt 12.8.i. Andel husholdningernes samlede affald, der udgøres 
af restaffald 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som restaffalds andel af den samlede mængde affald fra husholdningerne. 

 

• Restaffald opgøres som dagrenovation og lignende, forbrændingsegnet affald og øvrigt affald i 

affaldsstatistikken, som ikke er sorteret i separate materialefraktioner. 

• Sorteret affald omfatter organisk affald (inklusive haveaffald, papir og pap), træ (inklusive 

emballage og imprægnering), glas (inklusive emballage), jern og metal (inklusive emballage), 

plast og dæk samt elektronik, batterier mv.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af Affaldsregnskabet (AFFALD01) fra Danmarks Statistik. 

Affaldsregnskabet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). 

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=AFFALD01&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 12.a.  

Styrk udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og 

produktion 

 
 

 
Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel er 

der modtaget et konkret forslag om at opgøre udviklingsbistanden målrettet støtte til mere bæredygtige 

forbrugs- og produktionsmønstre i udviklingslandene.  
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Delmål 12.b.  

Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme 

 
 

 
Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. For eksempel er der modtaget forslag, der er valgt fra på grund af 

manglende datatilgængelighed og kvaliteten af de eksisterende data. Dette gælder eksempelvis et forslag 

om at måle antallet af ferierejser. Dette forslag indgår i listen over øvrige forslag.  
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Delmål 12.c.  

Fjern markedsforvridende statsstøtte til fossile brændstoffer 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel er 

der modtaget forslag vedrørende størrelsen af danske subsidier og udgifter til fossile brændstoffer. 
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13   Klimaindsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MÅL 13 
KLIMAINDSATS 
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser. 
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Delmål 13.1.  

Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede 

katastrofer 

 
 

 

Målepunkt 13.1.i. Klimascenarie for materielle skader i forbindelse 
med oversvømmelse og erosion 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af kommuner med forventede omkostninger ved materielle skader for 

mere end 250 millioner kroner i forbindelse med oversvømmelse og erosion i 2065.  

 

Den totaløkonomiske skade udgøres af skader på bygninger, indbo, infrastruktur, afgrøder, husdyr og for 

virksomheder. 

 

Målepunktet opgøres på baggrund af scenarieberegninger fra Kystdirektoratet, der udarbejdes hvert 

sjette år.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal kommuner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Kystdirektoratets ”Kortlægning af Erosion og Oversvømmelse”, der 

indeholder scenarieberegninger. 

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://kyst.dk/publikationer/erosion/
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Målepunkt 13.1.ii. Antal erstatninger og erstatningspræmier udbetalt i 

forbindelse med ekstremt vejr 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af skader, der indberettes hvert år, samt hvor mange midler der 

udbetales i erstatningspræmier per år til dækning af skader fordelt på fordelt på vejrtyper såsom 

stormflod, skybrud og storm. 

 

Målepunktet opgøres todelt: 

 

1. Antal erstatninger i forbindelse med ekstremt vejr 

2. Antal udbetalte erstatningspræmier i forbindelse med ekstremt vejr 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og i millioner kroner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Forsikring og Pension, der hvert år opgør antal skader i 

forbindelse med storm, skybrug og stormflod, hvor der bliver udbetalt erstatning, samt størrelsen på de 

udbetalte forsikringspræmier. 

 

Data kan hentes her. 

 

 

 

 

 

  

https://www.forsikringogpension.dk/statistik/stormskader/
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Målepunkt 13.1.iii. Varslingskvalitet ved ekstremt vejr  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som DMI’s Symmetric Extreme Dependency Score (SEDS) vedrørende kvalitet af 

DMI’s varslinger ved farligt vejr.  

 

Følgende indgår i indekset: 

 

• Orkan over land 

• Storm over land 

• Kuling over farvandsdistrikterne 

• Kraftig regn 

• Tæt tåge 

• Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst 

• Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og Østersøen 

 

Scoren er beregnet ud fra, hvor gode DMI har været til at forudsige en række forskellige ekstreme 

vejrfænomener i løbet af året.  

 

Varslingskvaliteten bedømmes ud fra en score, der går fra 0 til 100. 
 
Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 
Målepunktet opgøres i score.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i DMI’s årsrapport, der udgives årligt.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.dmi.dk/om-dmi/resultatkontrakt-og-aarsrapport/
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Delmål 13.2.  

Indbyg tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker 

 
 

 

Målepunkt 13.2.i. Danmarks samlede udledning af drivhusgasser 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den samlede udledning af drivhusgasser fra den danske økonomi inklusive CO2 

fra afbrænding af biomasse. Målepunktet opgøres i to varianter: inklusive og eksklusive international 

transport.  

 

Den samlede udledning af drivhusgasser opgøres i CO2- ækvivalenter (CO2e). Det sker ved, at 

udledningen af øvrige drivhusgasser, herunder eksempelvis metangas, omregnes til samme enhed som 

CO2 ved hjælp af omregningsfaktorer fra Intergovenrmental Panel on Climate Change (IPCC). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i millioner ton CO2-ækvivalenter.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i tabellen DRIVHUS fra Danmarks Statistik.  

 

DRIVHUS er baseret på emissionsregnskabet i tabel MRU1. Emissioner af drivhusgasser er omregnet til 

CO2-ækvivalenter ved hjælp af omregningsfaktorer. Faktorerne stammer fra IPCC og er indhentet fra 

DCE – Aarhus Universitet. De anvendte faktorer er 298 for lattergas og 25 for metan. Det vil sige, at et 

ton lattergas er lig 298 ton CO2-ækvivalenter. Emissionsregnskabet opgør udledninger fra den danske 

økonomi til forskel fra målepunkt 13.a.i, som indeholder udledninger fra det danske territorium. 

Forskellen mellem de to opgørelser udgøres primært af udledninger fra danske transportvirksomheder i 

udlandet (er med i den danske økonomi, men ikke i 13.a.i) og tilsvarende udenlandske 

transportvirksomheder i Danmark (er ikke med i den danske økonomi, men er med i 13.a.i).  

Desuden er dette målepunkt opgjort inklusive CO2 fra afbrænding af biomasse. 

 

Data kan hentes her.  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=DRIVHUS&PLanguage=0
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Delmål 13.3. 

Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer 

 
 

 

Målepunkt 13.3.i. Udvikling i befolkningens holdning til 
klimaforandringerne  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af de adspurgte, der angiver deres holdning til to spørgsmål om 

klimaforandringer: 

 

Spørgsmål, som belyser udviklingen i befolkningens holdninger om klimaet: 

 

• Hvor bekymret er du for, at klimaforandringerne vil være til skade for dig personligt? 

Målepunktet opgøres på svarkategorierne "I høj grad" til "Slet ikke". 

 

Spørgsmål, som belyser udviklingen i befolkningens handlinger: 

 

• Har du gjort noget for at mindske dit eget bidrag til udledning af drivhusgasser? 

Målepunktet opgøres på svarkategorien ”Ja”.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i CONCITOs klimabarometer. 

 

Data kan hentes her. 

 

 

 

  

https://concito.dk/emne/klimabarometeret
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Delmål 13.a.  

Implementér FN’s rammekonvention om klimaændringer 

 
 

 

Målepunkt 13.a.i. Danmarks reduktion af drivhusgasser for at nå målet 
om en reduktion på 70 procent i forhold til 1990 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den årlige udledning af CO2e i Danmark og illustrerer samtidig vejen til målet 

om en 70 procents reduktion i udledningen i 2030 i forhold til 1990, svarende til en udledning reduceret 

til 22,2 millioner ton drivhusgas i 2030. 

 

Den samlede udledning af drivhusgasser opgøres i CO2-ækvivalenter (CO2e). Det sker ved, at 

udledningen af øvrige drivhusgasser, herunder for eksempel metangas, omregnes til samme enhed som 

CO2 ved hjælp af omregningsfaktorer fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Opgørelsen 

i målepunktet følger retningslinjerne i FN’s konvention om klimaændringer (UNFCCC) og den 

underliggende Kyotoprotokol. De danske opgørelser af drivhusgasemissioner indeholder alle de kilder, der 

er beskrevet i retningslinjerne fra IPCC. Tallene inkluderer ikke international søfart og luftfart, danske 

virksomheders aktiviteter i udlandet samt afbrænding af biomasse. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i millioner ton. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.  

 

Data kan hentes her. 

 

 

  

https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-301-350/abstracts/nr-318-danmarks-nationalregnskabsrapport-2019-emissionsbeholdninger-1990-2017/
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Delmål 13.b.  

Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer 

 
 

 

Der er ikke identificeret danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, som 

opfylder projektets metodiske principper, og som ikke måler på ressourceinput alene. En række forslag 

vedrører dog prioriteringen af udviklingsbistanden i form af andelen af midler, der er målrettet initiativer 

til opfyldelse af delmålet. Grundet manglende datatilgængelighed er disse kategoriseret som øvrige 

forslag.  
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14   Livet i havet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 14 
LIVET I HAVET 
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og 
deres ressourcer. 
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Delmål 14.1.  

Reducér havforurening 

 
 

 

Målepunkt 14.1.i. Mængde af næringsstoffer i havet 
 

Opgørelsesmetode 

Mængden af næringsstoffer i havet opgøres som mængden af kvælstof, fosfor og silicium i: 

 

• De danske fjorde og det danske kystvand 

• Overfladevand i de åbne farvande 

• Bundvand i de åbne indre farvande 

 

Målepunktet opgøres i årsmiddelværdien af henholdsvis kvælstof, fosfor og silicium i ovenstående 

kategorier.  

 

• Kvælstof defineres som uorganisk kvælstof, der indbefatter summen af nitrat, nitrit og 

ammonium, som kan optages af planter til primærproduktion.  

• Fosfor defineres som opløst uorganisk fosfor, det vil sige fosfat, der kan optages af planter til 

primærproduktion.  

• Silicium defineres som opløst uorganisk silicium, det vil sige silikat, som kiselalger bruger til 

opbygning af deres kiselskal. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i μg/l.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i den årlige rapport ”Marine områder”, der foretages af DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er del af det Nationale 

Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). 

 

Rapporterne kan findes her.  

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/publications.html?query=marine+omr%C3%A5de&organisationName=&organisations=&publicationcategory=&publicationYearsFrom=&publicationYearsTo=&type=&peerreview=&publicationstatus=


VORES MÅL 

 

210  

Målepunkt 14.1.ii. Antal solgte dæk 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af solgte dæk i Danmark.  

 

Opgørelsen omfatter alle solgte dæk i Danmark, herunder nye dæk og dæk der har fået ny gummi til 

personbiler, motorcykler, varebiler, lastbiler, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal millioner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Dækbranchens Miljøfond, der opgør antallet af solgte dæk i Danmark.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://daekbranchens-miljoefond.dk/statistik
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Målepunkt 14.1.iii. Koncentration af metaller i havets sediment 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som koncentrationen af bly, cadmium, kviksølv, krom, kobber, nikkel, zink, arsen, 

sølv og barium i de danske farvande. 

 

Målepunktet opgøres som medianen af undersøgelsen. 

 

Ophobning af metaller i sediment er en mangeårig proces og kan variere fra år til år, hvorfor måling af 

metaller i sediment foretages som et gennemsnit over en flerårig periode. Der forventes en ny analyse 

med opdaterede tal i første halvår af 2021. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i milligram per kilo tørstof.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i rapporten ”Nr. 142: Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. 

NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012”, der er udgivet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

Aarhus Universitet i 2015. 

 

Rapporten kan hentes her. 

  

https://dce2.au.dk/pub/SR142.pdf
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Delmål 14.2.  

Beskyt og genopret havets økosystemer 

 
 

 

Målepunkt 14.2.i. Omfang af iltsvind i de indre danske farvande  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som omfanget af kvadratkilometer i de indre danske farvande, hvor der er 

konstateret iltsvind. 

 

Iltsvind er opdelt på følgende grænseværdier: 

 

• Iltsvind: Når iltkoncentrationen i vandet er 4 mg ilt per liter vand eller lavere  

Iltsvind = iltkoncentration < 4 mg/l 

• Kraftigt iltsvind, når koncentrationen er under 2 mg ilt per liter vand 

Kraftigt iltsvind = iltkoncentration <2 mg/l 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i kvadratkilometer.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i rapporten ”Iltsvind i de danske farvande” fra DCE – Nationalt Center 

for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der løbende tester de danske farvande for iltsvind på udvalgte 

placeringer, og modellerer derefter niveauet for de resterende områder. Data opgøres løbende. 

 

Data kan hentes her. 

 

  

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/publications.html?query=iltsvind&organisationName=&organisations=&publicationcategory=&publicationYearsFrom=&publicationYearsTo=&type=&peerreview=&publicationstatus=
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Målepunkt 14.2.ii. Dybdegrænse for ålegræs i de indre danske 

farvande 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som grænsen for, hvor dybt ålegræs vokser i de indre danske farvande fordelt på 

inderfjorde, yderfjorde, Limfjorden og kystvande. 

 

De årlige datapunkter viser det årlige gennemsnit af hovedudbredelsen for samtlige undersøgte 

transekter i hvert af de fire farvandsområder. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i meter.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens Miljøtilstand.nu, der indeholder data for dybdegrænsen 

for ålegræs.  

 

Data kan hentes her.  

https://miljøtilstand.nu/temaer/vandmiljoe/aalegraes-og-vandmiljoeet/
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Målepunkt 14.2.iii. Udvikling i badevandskvaliteten 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som kvaliteten af badevandet ved brug af badevandsindeksscoren. 

 

Miljøstyrelsen indsamler årligt kommunernes tests af badevandet. I testene screenes der for 

indikatorbakterier (fækale colibakterier), der er skadelige for mennesker.  

 

Ud fra testene bliver badevandene klassificeret på en skala fra 0-4: excellent (4), good (3), sufficient (2), 

poor (1) eller not classified (0). På baggrund af klassificeringerne bliver der opgjort et badevandsindeks 

med en værdi fra 0-4, baseret på et gennemsnit af alle klassificeringerne. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres på en skala fra 0-4. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i kommunernes tests af badevandet, der indsamles af Miljøstyrelsen. 

 

Data kan hentes her.  

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/badevand/#kvalitet
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Delmål 14.3.  

Minimér forsuring af havene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske kriterier, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel er 

der kommet forslag til målepunkter for opgørelse af den gennemsnitlige pH-værdi ved indre 

farvande, kyster og fjorde.  



VORES MÅL 

 

216  

 

Delmål 14.4.  

Gør fiskeriet bæredygtigt 

 
 

 

Målepunkt 14.4.i. Andel bæredygtig fangst  
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af fangster i de danske farvande, der er MSC-certificerede.  

 

Marine Stewardship Council (MSC) blev grundlagt af Verdensnaturfonden og Unilever i 1996 og blev en 

uafhængig NGO i 1999. MSC certificerer bæredygtigt fiskeri i havet. 

 

MSC-certificering betyder, at fiskerne skal leve op til bestemte krav blandt andet i forhold til 

fiskebestandens sundhed, fiskeriets miljøpåvirkning og andre krav. MSC’s fiskeristandard bygger på tre 

grundprincipper, som alle fiskerier skal leve op til:  

 
• Bæredygtige fiskebestande – Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på et niveau, der 

sikrer, at det kan fortsætte uendeligt, og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund. 
• Minimering af miljøpåvirkninger – Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med 

forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde. 
• Effektiv fiskeriforvaltning – Er fiskeriet velforvaltet? MSC-certificerede fiskerier skal følge 

gældende love og skal kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet. 

 

Kravene til certificering af fiskerier revideres regelmæssigt. En ny revision af kravene vil blive 

offentliggjort i 2020. For en opdateret version af kravene læs her. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Marine Stewardship Council (MSC). 

 

Kontakt MSC for yderligere information.  

https://www.msc.org/dk/standarder-og-certificering/msc-fiskeristandarden
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Delmål 14.5.  

Beskyt kyst- og havområder 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder projektets metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For 

eksempel er der kommet forslag til et målepunkt vedrørende arealet af fredningsbælter, som er fredede 

for fiskeri helårligt.  
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Delmål 14.6.  

Afskaf fiskeristøtte, der medvirker til overfiskeri 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet forslag til målepunkter for størrelsen af den danske fiskeristøtte.  
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Delmål 14.7.  

Øg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Dette kan 

primært forklares med delmålets ordlyd, som direkte fokuserer på udviklingslande. Omfanget af 

bæredygtigt fiskeri i Danmark er dækket af andre delmål.  
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Delmål 14.a.  

Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere  

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel har der 

været forslag til målepunkter for andelen af statslige forskningsmidler afsat til forskning i marin- og 

fiskeriteknologi. Dette forslag fremgår af listen over øvrige forslag.  
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Delmål 14.b.  

Støt småfiskere 

 
 

 

Målepunkt 14.b.i. Andel små fiskefartøjer 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af aktive små fiskefartøjer ud af det samlede antal aktive fiskefartøjer.  

 

Målepunktet opgøres som antallet af aktive registrerede fartøjer i hver størrelseskategori i forhold til den 

samlede aktive fiskeflåde. Fiskefartøjerne opdeles i fire kategorier ud fra længden på fiskefartøjet: <12 

meter, 12-18 meter, 18-40 meter og >40 meter.  

 

Fiskefartøjer anses for at være aktive, hvis bruttoomsætningen er over 270.000 kr. om året. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Fiskeristyrelsen og Københavns Universitet, der i 

undersøgelsen ”Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor” opgør 

antallet af registrerede fartøjer. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://fiskeristyrelsen.dk/media/11570/situationsbeskrivelse-af-den-danske-fiskeri-akvakultur-og-fiskeindustrisektor-den-europaeiske-hav-og-fiskerifond-2021-2027.pdf
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Delmål 14.c.  

Implementér og håndhæv FN’s havretskonvention (UNCLOS) 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Et af de 

indkomne forslag supplerer FN’s indikator ved at fokusere på Danmarks repræsentation i relevante 

internationale organisationer. Grundet manglende datatilgængelighed fremgår den på listen over øvrige 

forslag.  
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15 Livet på land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅL 15 
LIVET PÅ LAND  
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug 
af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, 
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og 
tab af biodiversitet. 
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Delmål 15.1.  

Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand 

 
 

 

Målepunkt 15.1.i. Andel Natura 2000-områder i Danmark 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som den andel, Natura 2000-områder udgør af dansk landareal og dansk 

søterritorium.  

 

Natura 2000 er et fælles europæisk projekt og betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i 

EU. Når et område er udpeget som Natura 2000-område, indebærer det, at området skal sikres eller 

genoprettes til en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, der er udpeget for 

området, og at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i området.  

 

Der udpeges Natura 2000-områder på land og i vand. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsen. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/
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Målepunkt 15.1.ii. Andel af søer og vandløb, der vurderes at opfylde 

målene i vandområdeplanerne 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser andelen af vandområder, der vurderes at opfylde målene i vandområdeplanerne fordelt 

på vandløb og søer.  

 

Tilstanden i vandløbene vurderes på baggrund af kvalitetselementerne smådyrsfauna, planter og fisk.  

Tilstanden i søerne vurderes på baggrund af kvalitetselementerne fytoplankton (alger eller 

planteplankton), klorofyl, og i de tilfælde hvor det ikke er muligt at anvende fytoplankton, makrofytter 

(undervandsplanter) og fisk. 

 

Opfyldelsesprocenterne fremgår af individuelle evalueringer for vandområdedistrikterne Jylland/Fyn, 

Sjælland, Bornholm og international. Kategorien ”international” er et grænseoverskridende 

vandområdedistrikt, der udgøres af den danske del af vandløbsoplandene, der strækker sig hen over den 

dansk-tyske landegrænse. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og regionalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens rapport ”Vandområdeplan” for hvert 

vandområdedistrikt. 

 

Tilstanden for 2016 blev opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021. 

Vandområdeplanerne for 2021-2027 forventes offentliggjort i 2021 og i den forbindelse også en ny 

opgørelse af tilstanden. 

 

Rapporterne kan hentes her.  

 

 

 
  

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/?query=vandomr%c3%a5deplan
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Delmål 15.2.  

Stop skovrydning og genopret ødelagte skove 

 
 

 

Målepunkt 15.2.i. Udvikling i Danmarks skovareal, heraf fredskov og 
bæredygtighedscertificeret skov 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som areal af skov, fredskov og areal af bæredygtighedscertificeret skov i Danmark. 

Målepunktet opgøres todelt: 

 

1) Areal af skov og fredskov  

 

At et skovareal er fredskovspligtigt vil sige, at skovarealet er omfattet af skovlovens 

bestemmelser samt drift og arealanvendelse. Dele af skovene er desuden beskyttet ved egentlige 

fredninger eller udlæg af urørt skov og skov med særlige driftsformål, men det faktiske omfang 

er ukendt, da der ikke findes en offentlig tilgængelig samlet kortlægning. 

 

2) Areal af bæredygtighedscertificeret skov  

 

Bæredygtighedscertificeret skov er defineret som PEFC- og FSC-certificeret skovareal. PEFC- og 

FSC-certificeret skovareal er de største certificeringsordninger på markedet, hvor PEFC står for 

Programme for the Endorsement of Forest Certification og FSC står for Forest Stewardship 

Council. Fælles for begge ordninger er, at de sikrer træets sporbarhed i hele værdikæden fra skov 

til færdigt produkt, hvorved den bæredygtige forvaltning forbedres. 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i 1.000 hektar.  

 

Data 

Areal af skov og fredskov opgøres på baggrund af Danmarks Skovstatistik – National Forest Inventory 

(NFI) fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der indeholder data om 

skovarealet, der udgør skov og fredskov. 

 

Data kan hentes her. 

 

Areal af bæredygtighedscertificeret skov opgøres på baggrund af data fra FSC og PEFC. 

  

https://ign.ku.dk/samarbejde-med-ign/forskningsbaseret-raadgivning/skovovervaagning/danmarks-skovstatistik/
https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc/fsc-i-danske-tal
https://www.pefc.dk/for-skovejere/hvordan-bliver-du-en-certificeret-skovejer


VORES MÅL 

 

227  

 

Delmål 15.3.  

Bekæmp ørkendannelse, og genopret udpint jord 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Som 

supplement til FN’s indikator er der modtaget et konkret forslag om at opgøre arealet af braklagt 

landbrugsområde i Danmark. Grundet manglende data er dette forslag placeret på listen over øvrige 

forslag. 
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Delmål 15.4.  

Beskyt økosystemer i bjergene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Dette kan 

forklares med delmålets direkte fokus på bjergområder, hvilket ikke synes relevant i et fladt land som 

Danmark. 

 

 

 

 

 

 

  



VORES MÅL 

 

229  

 

Delmål 15.5.  

Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder 

 
 

 

Målepunkt 15.5.i. Antal ynglende fugle i Danmark  
  

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af ynglefugle i Danmark inden for 133 arter (almindelige danske 

ynglefugle). Målepunktet opgøres som indeksværdier.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i bestandsindeks, og 2010 er indekseret til bestandsindeks 100. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Dansk Ornitologisk Forenings bestandsindeks, der er en årlig 

punktoptælling af antal fugle inden for en række arter. 

 

Overvågning af de almindelige danske fugle indgår i en samarbejdsaftale mellem Dansk Ornitologisk 

Forening og Miljø- og Fødevareministeriet (gældende til og med 2020). Inkludering af målepunktet som 

et hovedforslag er baseret på en forventning om, at opgørelsen vil fortsætte efter 2020 med en fast 

kadence. 

 

Kontaktperson: Daniel Palm Eskildsen, Dansk Ornitologisk Forening, dpe@dof.dk, +45 33 28 38 00 
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Målepunkt 15.5.ii. Udvikling i Rødlisteindekset 
  

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres på baggrund af Rødlisteindekset.  

 

Den danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante, dyre-, og svampearter, der er blevet vurderet til 

at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og 

levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang. 

 

En rødlisteindeksværdi på 1 betyder, at alle arter er henført til kategorien livskraftig, mens en 

indeksværdi på 0 betyder, at alle arter er forsvundet fra Danmark. Rødlisteindekset er udviklet til at 

sammenligne to rødlister og kan bruges til at måle ændringer i artsgruppers risiko for at uddø. Det 

beregnes for arter med gentagne vurderinger, hvor eventuelle kategoriskift skyldes reelle forandringer i, 

hvor truede arterne er. 

 

Rødlisteindekset opgøres hvert ottende til tiende år.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i indeks.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, der 

udarbejder den danske Rødliste. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019/sammenligning/
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Målepunkt 15.5.iii. Areal af urørt skov og biodiversitetsskov 
  

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som arealet af urørt skov og biodiversitetsskov fordelt mellem stat og 

privatpersoner. 

 

Der foreligger ikke samlet tal for privat biodiversitetsskov.  

 

Urørt skov skal som udgangspunkt passe sig selv. Skovhugst, færdsel med maskiner, sprøjtning, 

gødskning og jordbearbejdning samt fjernelse af træer og dødt ved er forbudt.  

 

I biodiversitetsskove må der gerne drives kommerciel skovdrift, men hovedformålet skal være 

biodiversitet. Dette formål opfyldes for eksempel ved, at store træer bevares ved hugst, ved at døde 

træer ikke fjernes, ved at der ikke sprøjtes og gødskes samt ved begrænsning af færdslen med maskiner.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i 1.000 hektar.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra rapporten ”Aftale om Naturpakke” fra Miljø- og 

Fødevareministeriet.  

 

Rapporten kan hentes her. 

 

Areal urørt skov og biodiversitetsskov opgøres ikke systematisk årligt. Den fremadrettede opgørelse af 

målepunktet forudsætter, at data til målepunktet udarbejdes med en vis kadence og dermed muliggør, at 

målepunktet kan opgøres regelmæssigt. 

  

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf
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Delmål 15.6.  

Giv flere adgang til genetiske ressourcer og deres fordele på en fair 

måde 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Forslagene har 

således primært fokus på den danske lovgivning på området. 
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Delmål 15.7.  

Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter 

 
 

 

Målepunkt 15.7.i. Antal CITES-kontroller, der fører til konfiskation af 
en eller flere enheder 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet viser antal CITES-kontroller, der fører til konfiskation af en eller flere enheder ved de danske 

grænser per år.  

 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) er en 

international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker 

gennem overvågning og regulering af den internationale handel. 

 

CITES omfatter omkring 5.000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsen. 

 

Kontaktperson: Maj Friis Munk, Miljøstyrelsen, mfm@mst.dk, +45 72 54 24 28 

 

 
 
  

mailto:mfm@mst.dk
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Delmål 15.8.  

Begræns invasive arter 

 
 

 

Målepunkt 15.8.i. Antal invasive arter 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af invasive arter fordelt på plante- og dyrearter.  

 

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og 

som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Miljøstyrelsen. 

 

Data kan hentes her. 

 

 

 

 

  

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/
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Delmål 15.9.  

Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal 

planlægning 

 
 

 
Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel 

er der modtaget forslag om at fokusere på den kommunale indsats, herunder arbejdet med det ”Grønne 

Danmarkskort” som følge af en ændring af planloven i 2017. Grundet manglende datatilgængelighed er 

dette forslag placeret på listen over øvrige forslag. 

  



VORES MÅL 

 

236  

 

Delmål 15.a.  

Mobilisér finansiering for at beskytte og bruge naturen bæredygtigt 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Således 

vedrører forslagene størrelsen af den danske udviklingsbistand ydet til at understøtte biodiversitet. 
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Delmål 15.b.  

Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikator, 

som opfylder de metodiske principper, eller som ikke adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For 

eksempel er der modtaget forslag om at opgøre størrelsen af den danske udviklingsbistand ydet til 

CITES-relaterede projekter inden for skovområdet samt midler til skovrejsning, skovforvaltning og 

skovforskning. 
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Delmål 15.c.  

Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikator, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. For eksempel 

er der modtaget forslag om at måle ulovlig handel med beskyttede arter og bidrag til krybskytteri. 
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16 Fred, retfærdighed og 

stærke institutioner 

 

 

 

 

  

MÅL 16 
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE 
INSTITUTIONER 
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give 
alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, 

ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.  
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Delmål 16.1.  

Reducér vold overalt 

 
 

 
Dansk målepunkt 16.1.i. Antal ofre for anmeldte forbrydelser 
 

Opgørelse 

Målepunktet opgøres som antal ofre for anmeldte voldsforbrydelser.  

 

Voldsforbrydelser inkluderer vold og lignende mod offentlig myndighed, manddrab og forsøg på 

manddrab, simpel vold, alvorligere vold, særlig alvorlig vold, forbrydelse mod liv og legeme, forbrydelse 

mod den personlige frihed og trusler. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet kan opgøres på køn, alder og overtrædelsens art. 

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (STRAF5).  

 

Data kan hentes her. 
 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=STRAF5&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree


VORES MÅL 

 

241  

Dansk målepunkt 16.1.ii. Tilbagefald til ny voldskriminalitet for 

fængselsdømte 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af tidligere fængselsdømte personer, der dømmes for en ny 

voldskriminalitet inden for en toårig periode.  

 

Målepunktet kan opgøres på alder og køn. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata (RECIDIV3) fra Danmarks Statistik.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=RECIDIV3&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=20
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Delmål 16.2.  

Stop mishandling, udnyttelse, menneskehandel og vold mod børn 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.2.i. Antal underretninger om børn og unge 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal underretninger om børn og unge per 1.000 0-17-årige.  

 

Opgørelsen indeholder underretninger, hvor der tælles børn med underretning, hvor årsagen til 

underretningen enten har været:  

 

• Overgreb mod barn/ung for eksempel seksuelt eller voldeligt 

• Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung 

• Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne 

• Utilstrækkelig omsorg fra forældre 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt og kommunalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal per 1.000.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særkørsel på underretningsregistret.  

 

Kontaktperson: Jonas Ellemand, Danmarks Statistik, joe@dst.dk, +45 39 17 33 43 

 

 

 

 

  

mailto:joe@dst.dk
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Dansk målepunkt 16.2.ii. Magtanvendelse over for børn og unge 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal underretninger til kommune og socialtilsynet. Underretninger kommer fra 

sociale tilbud eller en kommunal plejefamilie.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Socialtilsynets auditfunktion, der indsamler data om 

magtanvendelsesindberetninger.  

 

Data kan hentes her.   

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/udgivelser-om-socialtilsyn
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Delmål 16.3.  

Styrk retssikkerheden, og giv alle adgang til retfærdig rettergang 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.3.i. Gennemsnitlig ventetid i retssystemet 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som det samlede antal modtagne sager og gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved 

byretterne. 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved byretterne beregnes som et simpelt gennemsnit af den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid på straffesager, civile sager, fogedsager, dødsboskiftesager og 

insolvensskiftesager.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og måneder.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Domstolestyrelsens Nøgletal for domstolene. Data opgøres årligt.  

 

Data kan hentes her. 

 

  

https://www.domstol.dk/om-os/tal-og-fakta/noegletal/
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Dansk målepunkt 16.3.ii. Antal langvarige varetægtsfængslinger  
 

Opgørelsesmetode 

Antal langvarige varetægtsfængslinger opgøres som antal varetægtsfængslinger, der er tre måneder eller 

derover.  

 

Andel af varetægtsfængslinger, der er langvarige, beregnes som andel af samlede antal 

varetægtsfængslinger, der er tre måneder eller derover.  

 

Målepunktet kan opgøres på sagstype.   

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Rigsadvokatens årlige opgørelse til Justitsministeriet.  

 

Data kan hentes her.  

 

Historiske data på regionalt niveau kan findes her. 

  

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/reu/bilag/113/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/REU/bilag/113/2080335.pdf
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Dansk målepunkt 16.3.iii. Antal ubetingede anbringelser i strafcelle 
 

Opgørelsesmetode  

Målepunktet opgøres som antal ubetingede anbringelser af indsatte i strafcelle.  

 

En ubetinget anbringelse af en indsat er defineret som isolation i form af strafcelle/udelukkelse fra 

fællesskab med andre indsatte.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data  

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra den årlige statistikberetning fra Kriminalforsorgen.  

 

Data kan hentes her.  

 

 

  

https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/tal-og-fakta/statistik/
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Delmål 16.4.  

Bekæmp organiseret kriminalitet og uretmæssige strømme af penge 

og våben 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.4.i. Antal underretninger om hvidvask  
  

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal underretninger til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om mulig hvidvask. 

 

Målepunktet opgøres på, hvem der underretter (for eksempel pengeinstitutter), og om underretningen 

videregives til øvrige myndigheder.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Hvidvasksekretariatets årlige udgivelse af ”Underretninger og 

videregivelser”. 

 

Data kan hentes her. 

  

https://anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask
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Delmål 16.5.  

Nedbring korruption og bestikkelse betydeligt 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.5.i. Oplevet korruption 
  

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres ved at bruge Danmarks score fra Transparency International’s Corruption 

Perception Index (CPI).  

 

Den oplevede korruption opgøres som eksperters og forretningsfolks opfattede niveauer af offentlig 

korruption.  

 

Indekset anvender en skala fra 0-100. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i score.  

 

Data 

Målepunktet opgøres på baggrund af data fra Transparency International’s Corruption Perception Index.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.transparency.org/en/cpi/2019
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Delmål 16.6.  

Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.6.i. Tillid til danske institutioner blandt den 
voksne del af befolkningen 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af voksne personer, der angiver at have tiltro til følgende:  

 

• Regeringen 

• Politiet 

• Sundhedsvæsenet 

• Retssystemet 

• Uddannelsessystemet 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i udgivelsen Country at a Glance, der udføres af OECD på baggrund af 

data indsamlet af Gallup World Poll. Data til brug for målepunktet opgøres hvert andet år. 

 

Data kan hentes her.  

  

https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
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Delmål 16.7.  

Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og 

repræsentativ måde 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.7.i. Stemmeprocent til valg i kommuner, regioner, 
Folketinget og Europa-Parlamentet 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af den samlede befolkning, der stemmer ved følgende valg:  

 

• Kommunalvalg 

• Regionalvalg 

• Folketingsvalg 

• Europaparlamentsvalg 

 

Målepunktet kan opgøres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Den Danske Valgdatabase.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://valgdatabase.dst.dk/
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Delmål 16.8.  

Styrk udviklingslandenes deltagelse i mellemstatslige institutioner 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Dette kan forklares ved delmålets direkte fokus på udviklingslande 

og vanskeligheder ved at måle Danmarks bidrag til at styrke udviklingslandenes deltagelse i 

mellemstatslige institutioner. 
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Delmål 16.9.  

Giv alle fødselsattest og retlig identitet 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Dette kan forklares ved, at alle børn født i Danmark registreres i 

CPR-registret, hvorved alle har en retlig identitet. 
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Delmål 16.10.  

Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder og giv aktindsigt 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.10.i. Antal domme, der gives i henhold til 
straffelovens § 266 b, racismeparagraffen 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal domme i alt, der gives i henhold til straffelovens § 266b, 

racismeparagraffen. Andelen af domme, hvor den tiltalte blev kendt skyldig, opgøres i forhold til det 

samlede antal domme. 

 

Målepunktet inkluderer både hovedforhold og biforhold, men den sidstnævnte forholdstype består kun af 

en minoritetsandel. 

 

Målepunktet opgøres på skyldig og ikke skyldig.  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal og procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i særtræk fra Danmarks Statistik.  

 

Kontaktperson: Isabell Bang Christensen, Danmarks Statistik, ibc@dst.dk, +45 39 17 33 06 

  

mailto:ibc@dst.dk
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Delmål 16.a.  

Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, eller som adskiller sig væsentligt fra FN’s indikator. Der er 

modtaget få forslag til dette delmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VORES MÅL 

 

255  

 

Delmål 16.b.  

Udbred og håndhæv ikke-diskriminerende love og politikker 

 
 

 

Dansk målepunkt 16.b.i. Antal sager, der er behandlet i 
Ligebehandlingsnævnet 
 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antal afgørelser i Ligebehandlingsnævnet.  

 

Målepunktet opgøres på sagskategorierne:  

 

• Køn 

• Etnisk oprindelse 

• National oprindelse 

• Religion og tro  

• Alder 

• Handikap  

• Politisk anskuelse 

• Social oprindelse  

• Seksuel orientering  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fra Ankestyrelsen.  

 

Kontaktperson: Hanne Østergaard, Ankestyrelsen, lsekr@ast.dk, +45 61 89 73 30 

mailto:lsekr@ast.dk
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17    Partnerskab for handling 

 

 

 

  

VERDENSMÅL 17 

PARTNERSKAB FOR HANDLING 

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå 
målene 
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Delmål 17.1.  

Styrk udviklingslandenes evne til at indsamle egne skatteindtægter 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet flere forslag til målepunkter for udviklingsbistandens størrelse. Danmarks Statistik måler på 

statens samlede skatteindtægter og andelen af det nationale budget, der er finansieret af 

skatteindtægter som led i målingen af FN-indikatorerne. Det vurderes at dække de væsentligste danske 

fokusområder i delmålet.  
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Delmål 17.2.  

Indfri udviklede landes forpligtelser til at give udviklingsbistand 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet flere forslag til målepunkter for udviklingsbistandens størrelse. Danmarks Statistik måler på 

dansk udviklingsbistand som led i målingen af FN-indikatorerne. Det vurderes at dække de væsentligste 

danske fokusområder i delmålet.  
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Delmål 17.3.  

Mobilisér finansielle ressourcer til udviklingslande 

 
 

 

Målepunkt 17.3.i. Direkte udenlandske investeringer i udviklingslande og mindst 

udviklede lande 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres todelt som: 

 

1) De samlede direkte udenlandske investeringer i udviklingslande angivet i milliarder kroner 

2) Andelen af de årlige direkte investeringer, der investeres i udviklingslande og i de mindst 

udviklede lande ud af de samlede direkte udenlandske investeringer fra Danmark 

 

Lande er kategoriseret i henhold til OECD’s liste over udviklingslande, der er en gruppe bestående af 140 

lande. En undergruppe heri er 47 lande, der kategoriseres af FN som de mindst udviklede lande. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i milliarder kroner og i procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data på direkte investeringer fra Danmarks Nationalbank. 

 

Data kan hentes her.  

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf
https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/182259
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Målepunkt 17.3.ii. Migranters pengeoverførsler ud af Danmark 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som migranters årlige pengeoverførsler (remitter) ud af Danmark i milliarder 

kroner. 

 

Verdensbanken opgør tallet på baggrund af Den Internationale Valutafonds årlige statistik over 

betalingsbalancerne, som er baseret på afrapporteringer fra landenes nationalbanker. Remitter defineres 

som:  

 

1) Indtægter fra sæsonarbejde eller lignende  

2) Personlige pengeoverførsler til modtagere i udlandet, der ikke er residenter i overførselslandet 

(det vil sige, at en dansk statsborger, der overfører penge til sin egen konto i Frankrig, tæller 

ikke med i statistikken) 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i milliarder kroner.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Verdensbankens årlige estimater.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.knomad.org/data/remittances
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Delmål 17.4.  

Bistå udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig 

 
 

 

Målepunkt 17.4.i. Privat gæld i Danmark  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som real formue, finansiel formue og gældsandelen af den samlede formue. 

 

Realformuen opgøres som værdien af bolig, bil mv. Realformuen udgøres af kategorien ”Reale aktiver i 

alt” under aktiver. 

 

Den finansielle formue opgøres som indestående, aktiver og pensionsformue og udgøres af kategorien ”F 

Finansielle instrumenter i alt” under aktiver.  

 

Gæld udgøres af kategorien ”F Finansielle instrumenter i alt” under passiver. 

 

Gældsandelen af den samlede formue beregnes som andelen af gæld i forhold til summen af realformuen 

og den finansielle formue. 

 

Summen af realformuen og den finansielle formue fratrækkes gæld. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i milliarder kroner og procent. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (NATFORM).  

 

Data kan hentes her. 

  

https://www.statistikbanken.dk/NATFORM
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Delmål 17.5.  

Investér i de mindst udviklede lande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke overlapper med målepunkter i andre verdensmål, der 

blandt andet opgør danske investeringer i udviklingslandene og dansk import fra udviklingslandene. Der 

henvises til blandt andet målepunkt 17.3.i. om danske direkte private investeringer i udviklingslandene.  
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Delmål 17.6.  

Øg vidensdeling og adgang til videnskab, teknologi og innovation 

 
 

 

Målepunkt 17.6.i. Antal udvekslingsophold for udenlandske studerende i Danmark og 

for danske studerende i udlandet 

 

Opgørelsesmetode 
Målepunktet opgøres som antallet af udvekslingsophold for udenlandske studerende i Danmark og som 
antal danske studerende i udlandet. 

 

Målepunktet opgøres på følgende landekategorier: 
  

• Norden 
• Øvrige Europa 

• Afrika 
• USA/Canada 
• Latinamerika/Caribien 
• Asien 
• Australien/New Zealand/Stillehavsøerne 
• Uoplyst 

 
Da målepunktet opgør antal udvekslingsophold og ikke antal udvekslingsstuderende, kan den samme 
studerende dermed være på flere ophold og herved tælle med flere gange. 
 
Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold for korte, mellemlange 
og lange videregående ordinære uddannelser. 
 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 
 
Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik (UDVSTD02). 

 

Data kan hentes her.  
 
 

 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=UDVSTD02&PXSId=202325&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Delmål 17.7.  

Udbred miljøvenlige teknologier i udviklingslande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet flere forslag til målepunkter for udviklingsbistandens størrelse, hvilket kan forklares ved 

delmålets direkte fokus på udviklingslande.  
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Delmål 17.8.  

Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Der er modtaget 

meget få forslag til målepunkter for dette delmål, og de har hovedsageligt omhandlet 

udviklingsbistandens størrelse. 
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Delmål 17.9.  

Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå verdensmålene 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Der er modtaget 

meget få forslag til målepunkter for dette delmål, og de har hovedsageligt omhandlet 

udviklingsbistandens størrelse. 
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Delmål 17.10.  

Promovér universelt handelssystem under WTO 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Der er modtaget 

meget få forslag til målepunkter for dette delmål.  
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Delmål 17.11.  

Øg udviklingslandenes eksport 

 
 

 

Målepunkt 17.11.i. Dansk import fra udviklingslande 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som andelen af importerede varer fra udviklingslande og de mindst udviklede lande 

i forhold til den samlede danske vareimport. 

 

Lande er kategoriseret i henhold til OECD’s liste over udviklingslande, der er en gruppe bestående af 140 

lande. En undergruppe heri er 47 lande, der kategoriseres af FN som de mindst udviklede lande. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i procent. 

 

Data 

Målepunktet opgøres med afsæt i registerdata fra Danmarks Statistik (BEC2Y). 

 

Data kan hentes her. 

  

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=BEC2Y&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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Delmål 17.12.  

Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. Der er modtaget meget få forslag til målepunkter for dette delmål. 
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Delmål 17.13.  

Styrk den globale økonomiske stabilitet 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Danmarks Statistik 

måler i dag på status for en række makroøkonomiske instrumenter som led i målingen af FN’s 

indikatorer. Det vurderes at dække de væsentligste danske fokusområder i delmålet. 
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Delmål 17.14.  

Styrk sammenhæng i politikker for bæredygtig udvikling 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper. For eksempel er der kommet forslag til målepunkter for opgørelse 

af politikkohærens baseret på OECD’s anbefalede elementer til implementering af politikkohærens. Det er 

ikke muligt med de nuværende data at opgøre et dansk målepunkt.  
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Delmål 17.15.  

Respektér hvert lands ret til at føre egen politik for bæredygtig 

udvikling 

 
 

 

Målepunkt 17.15.i. Danmarks score på Commitment to Development Index 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som Danmarks score på Commitment to Development Index (CDI-score), der 

vurderer, i hvor høj grad et udviklet lands politikker over en bred kam fremmer udviklingen i 

udviklingslandene.  

 

Målepunktet opgøres i en score fra 0-100 på følgende kategorier:  

 

• Finansiering 

• Investeringer 

• Migration 

• Handel 

• Miljø 

• Sikkerhed 

• Teknologi 

 

Målepunktet sammenlignes med gennemsnitsscoren for de rigeste OECD-lande (inklusive Danmark). 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i en rangering. 

 

Data 

Målepunktet baseres på data fra Center for Global Development. 

 

Data kan hentes her. 

  

http://www.cgdev.org/
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Delmål 17.16.  

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. For eksempel er der 

kommet flere forslag til målepunkter for udviklingsbistandens størrelse, herunder blandt andet et forslag 

om at opgøre det såkaldte Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD). Forslaget indgår i 

listen over øvrige målepunkter. 
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Delmål 17.17.  

Tilskynd til effektive partnerskaber 

 
 

 

Målepunkt 17.17.i. Antal danske virksomheder, der er medlem af UN Global Compact  

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som antallet af danske organisationer, der er medlem af UN Global Compact 

opgjort efter organisationstype. 

 

Målepunktet opgøres på følgende organisationstyper:  

 

• Virksomheder: Enhver juridisk forretningsenhed med minimum 250 fuldtidsansatte og/eller 

enhver statsejet virksomhed 

• Datterselskab 

• SMV’er: Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er defineret som virksomheder med færre 

end 250 fuldtidsansatte 

• Organisationer: Medlemmerne har mulighed for at registrere sig under følgende sektorer: 

Academic institutions, Business associations, Cities and municipalities, Civil society organizations, 

Foundations, Labour organizations, Public sector organizations, Corporate social responsibility 

organizations. 

 

Global Compact Network Denmark oplyser, at virksomhederne selv har valgt sektorfordelingen, og der 

kan derfor være nogle usikkerheder i forhold til dette. Derudover vælger og opdaterer virksomhederne 

selv deres virksomhedstype, og det kan ske, at der er sket en udvikling i størrelsen af en virksomhed. 

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau.  

 

Målepunktet opgøres i antal. 

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i data fremsendt af Global Compact Network Denmark. 

 

Kontaktperson: Sara Krüger Falk, Global Compact Network Denmark, sara@globalcompact.dk, +45 22 53 

97 04  

  

mailto:sara@globalcompact.dk
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Målepunkt 17.17.ii Andel af universiteternes samarbejdsaftaler, der vedrører 

forskning efter type af partner 

 

Opgørelsesmetode 

Målepunktet opgøres som universiteters indgåede forskningssamarbejdsaftaler efter samarbejdspartnere. 

 

Målepunktet opgøres på følgende typer af samarbejdspartnere:  

 

• Private virksomheder 

• Offentlige forskningsråd, fonde, offentlige programmer mv.  

• Offentlige myndigheder mv.  

 

Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået af institutionen med én eller flere eksterne aktører om 

forsknings- og udviklingssamarbejde. Som forskningsaftaler medregnes følgende aftaletyper: 

 

• Samarbejdsaftaler om samfinansieret forskning 

• Aftaler om kommerciel indtægtsdækket virksomhed 

• Kliniske aftaler 

• Ph.d.- og postdoc-aftaler (samfinansieret og erhvervs-ph.d.er og postdoc.)  

 

Målepunktet opgøres på nationalt niveau. 

 

Målepunktet opgøres i procent.  

 

Data 

Målepunktet tager udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsministeriets Kommercialiseringsstatistik.  

 

Data kan hentes her. 

  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/kommercialiseringsstatistik/kommercialisering-af-forskningsresultater
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Delmål 17.18.  

Giv adgang til bedre og mere pålidelige data 

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Danmarks Statistik 

opgør allerede to ud af de tre FN-indikatorer for dette delmål, herunder hvorvidt kvaliteten af dansk 

statistik styres efter Adfærdskodeks for europæiske statistikker, og hvorvidt der er en plan for produktion 

og finansiering af officiel statistik i Danmark. Den tredje FN-indikator omhandler national produktion af 

indikatorer for bæredygtig udvikling, hvilket denne rapport bidrager til. Det vurderes at dække de 

væsentligste danske fokusområder i delmålet. 
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Delmål 17.19.  

Find bedre målemetoder for bæredygtig udvikling  

 
 

 

Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til at supplere FN’s globalt gældende indikatorer, 

som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput. Der er modtaget 

meget få forslag til målepunkter for dette delmål. 
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