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Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A01 

Udviklingsmål 2015: Mål, milepæle og målopfyldelse TFN/VKJ 

Jf. afsnit 2 i Centerberetningen 18-03-2016 

 
 

1. Indledning 

Udviklingsmålene for 2015 omfatter de mål som Centerbestyrelsen for Skov & Landskab og center-
ledelsen har fastlagt for centrets udvikling. Til hvert udviklingsmål tilknyttes et antal milepæle, og de 
tjener som indikatorer for opfyldelsen af det pågældende mål. For perioden 2015 er der fastlagt i alt 
9 mål, som sammenlagt har 28 milepæle. Disse 9 mål med tilhørende milepæle er vist nedenfor i 
afsnit 3. 

Udviklingsmålene for 2015 blev godkendt af Centerbestyrelsen den 9. december 2014 og indgår 
som kontrakttillæg for 2015 til Resultatkontrakt 2012-15. 

Ved opgørelse af målopfyldelsen anvendes følgende 3-punkts skala: opfyldt, delvis opfyldt, ikke 
opfyldt, der herefter lægges til grund for beregningen af målopfyldelsesprocenten under antagelse 
af, at alle milepæle har samme vægt. Efter aftale med Centerbestyrelsen sigter man ved fastlæg-
gelse af milepælene mod, at 70-80 % af samtlige milepæle opfyldes rettidigt, hvorved der er mulig-
hed for ambitiøse mål samt for løbende at inddrage nye opgaver og omprioritere i den samlede 
opgaveportefølje. 

2. Målopfyldelse 

Samlet målopfyldelse 

Resultatet for opgørelsen af alle udviklingsmål/milepæle med frist i 2015 er sammenstillet i neden-
stående tabel sammen med tallene fra de foregående år:  

Målopfyldelse (%) 2012 2013 2014 2015 

Opfyldt 78 73 82 74 

Delvis opfyldt 18 19 18 26 

Ikke opfyldt 4 8 0 0 

Vurdering: 

Målopfyldelsen for 2015 er faldet i forhold til 2014. Den delvise målopfyldelse skyldes primært, at 
nogle projekter strækker sig ind i 2016, og at forskningsprojektet ’The loop City’ er igangsat men 
ph.d.-stipendiaten gik på barsel ultimo 2015. Dertil kommer, at man afventer finansiering for nogle af 
projekterne.  

Resultatet er efter lederteamets opfattelse tilfredstillende.  



Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A01 – Side 2 af 5 

 

 

3. Mål, milepæle og målopfyldelse   

Nedenstående tabel viser de mål og milepæle, som har frist i 2015. 

Forklaring til kolonnerne:    

MO Målopfyldelse: 1 – opfyldt, 2 – delvis opfyldt, 3 – ikke opfyldt 

Bem. Bemærkninger til (afvigelse i) målopfyldelsen 
 

Målnr. Måltitel Milepæl Målopfyldelse 
1 = opfyldt 
2 = delvist 
opfyldt  
3 = ikke op-
fyldt 

Bemærkning (udfyldes 
altid ved angivelse af 
2 eller 3) 

S01 Forskning og formid-
ling inden for faglige 
indsatsområder skov, 
natur og biomasse 

Kulstofbalancer i skov - 
publicering af resultater 
fra flere projekter 

1 
  

Lignin fra planteceller, 
egenskaber og struktur 
(biorafinering) 

1 
  

Asketræer - resistens og 
selektion 

1 
Projekter fortsætter 

Kortlægning af skove 
med potential for biodi-
versitet 

1 
HNV skovkort publice-
ret 

Kulstofbinding i jord, 
rødder og litter - effekt 
af træart, jordbund og 
klima 

2 

Projekt afsluttes i 2016 

S02 Styrkelse af skovenes 
og naturens rolle 

Poppel - til energi og 
kulstof 

1 Ph.d. projekt med 
artikler under afslut-
ning 

ENERWOODS - publice-
ring af resultater 

1 Se: 
www.enerwoods.ku.dk  

Restaurering - natur og 
skov 

1 Projekter på Bornholm 

Grundvandsdannelse i 
samspil med jord og 
arealanvendelse (publi-
cering af tværgående 
projekt) 

1   

Publicering af resultater 
fra Nørholm Hede - 
langsigtet urørt succes-
sion 

1 Temanummer i Flora 
og Fauna om heder 

Start af projekt om gen-
puljer i DK og i Iran ift. 
tilpasningsevne og kli-
maændringer 

2 Afventer finansiering 

http://www.enerwoods.ku.dk/
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Skadevoldere og invasi-
ve arter - forvaltnings-
planer opdateres 

1 Opdatering af lister, 
faktaark og risikovur-
deringer for invasive 
arter afsluttet 

S03 Forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 

Enkel indgang til Skov & 
Landskab gennem links 
til IGN og IFRO 

1 
Vil blive yderligere 
forbedret i 2016 

Videntjeneste og råd-
givning - fornyelse og 
fastholdelse 

2 
Afventer teknik og 
mandskab 

Publicering af resultater 
fra skovstatistik i rap-
porter og kortteamer 

1 
  

Opdatering og fornyelse 
af langsigtede forsøg, 
herunder rapportering 
af resultater 

2 Rapport forventes 
april 2016. Midler be-
vilget til formidling i 
2016 

S04 Forskning og under-
visning i forbindelse 
med Helseskoven 
Octavia 

Konceptmodellen Helse-
skoven Octavia publice-
ret 

1 
  

Fysiologisk forskningpro-
jekt (skov/bymiljø) med 
70 kvindelige studeren-
de igangsat 

1 

  

Undervisningstiltag for 
studerende og praktike-
re igangsat 

2 
Afventer analyse af 
data 

S05 Forskningsprojektet 
Fremtidens Landska-
ber - 13 eksempler på 
planlægning af dan-
ske kulturlandskaber 

Faglig understøttelse af 
de 13 projekter, herun-
der dataindsamling, 
analyser, mødeaktivite-
ter med div. interessen-
ter, ideudvikling 

1 

  

Afholdelse af 2-3 fælles 
arrangementer for sam-
arbejdespartnerne i 
Fremtidens Landskaber 

1 

  

Faglig formidling: Afhol-
delse af op-
læg/præsentationer 
samt publicering af ar-
tikler i fagtidsskrifter 

1 

  

S06 Igangsættelse af 
forskningsprojektet 
The loop city 

Indsamling af data og 
nærmere tilrettelægning 
af projektet  

2 
 
 

Projektet er igangsat 
men Ph.d.-
stipendiaten gik på 
barsel ultimo 2015  
 

 
 

Opstartsseminar med 
deltagelse af relevante 
lokale aktør 

2 

Udvikling, præsentation 
og diskussion af delre-
sultater 

2 
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Ph.d.-kursusdeltagelse 2  

S07 S&L's bidrag til ud-
dannelse af kandida-
ter til sektoren 

Deltagelse i SCIENCEs 
matchmaking aktiviteter 
og forsat indsats for 
flere erhvervsprojekter 
til studerende og andre 
tiltag til sikring af er-
hvervskontakten 

1   

Konsolidering af de øge-
de S&L bidrg til uddan-
nelser som klimauddan-
nelsen, miljøøkonomi og 
naturforvaltning  

1   

Succesfuld implimente-
ring af SCIENCE's del af 
MSc Global Develop-
ment 

1   

S08 Fremsynet miljøøko-
nomisk og -politisk 
viden for en bære-
dygtig udvikling 

Formidling af ny viden 
og opstart af nye aktivi-
teter om vindmøller i 
det åbne land 

1   

Ny viden og nye aktivite-
ter indenfor vand, næ-
ringsstoffer, randzoner i 
landskabet 

1   

Formidling af ny viden 
om holdninger og hand-
linger på tværs af jæge-
re, lodsejere og befolk-
ning - i forhold til jagten, 
vildtforvaltning, ulven 
og meget andet 

1   

Byrummets værdi for 
virksomhederene og 
boligejerne og betyd-
ningen for lokalisering 
og boligvalg - forsat 
formidling og opstart af 
nye projekter 

1   

Internationalt samar-
bejde om miljøproble-
mer - formidling og op-
start af nye projekter 
indenfor klimaplitik og 
biodiversitetsbeskyttelse 

1   

Ny viden og forsat ar-
bejde for nye og større 
aktiviteter om værd-
isætning og kortlægning 
af økosystemtjenester 

1   
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S09 Globaliseringen, kli-
maet og miljøet – 
internationale udfor-
dringer 

Implementering, data-
indsamling og analyser 
af større danskernes og 
landmændenes holdnin-
ger til forbrug og anven-
delse af GMO'er 

1   

Deltagelse i KU's indsat-
ser indenfor de igang-
væreende KIC initiativer 
om klima, ressourcer og 
energi 

2 
Få midler bevilget til 
KU og komplekst KIC 
system 

Igangsættelse af feltak-
tiviteter indenfor 
REDD+, skovforvaltning 
etc.  

1   

 

 


