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J.nr. 2021-332  

Den 2. marts 2021 

 

Statsrevisorernes Sekretariat 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

   

   

 

Ministerredegørelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 

vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 1/2020 om ministeriernes 

arbejde med FN’s verdensmål i Danmark 

 

Statsrevisorerne har den 2. november 2020 fremsendt beretning nr. 1/2020 og 

bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen 

giver anledning til. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en stor del af beretnin-

gen vedrører den tidligere regerings arbejde med verdensmålene. 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at beretningen er udarbejdet mens der eksiste-

rede et Miljø- og Fødevareministerium. Det følger af kongelig resolution af 19. no-

vember 2020, at Miljø- og Fødevareministeriet har skiftet navn til Miljøministe-

riet, og der er blevet oprettet et særskilt Ministerium for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri. Det følgende svar omfatter alene opfølgning inden for Ministeriet for Fø-

devarer, Landbrug og Fiskeri, 

 

Statsrevisorerne har konstateret, at ministerierne kun i ganske få tilfælde har 

iværksat nye initiativer for at realisere verdensmålene. Statsrevisorerne finder det 

uhensigtsmæssigt, at ministerierne generelt ikke har analyseret opfyldelsen af de 

enkelte delmål, og finder det mindre tilfredsstillende, at ministeriernes fremdrifts-

rapport har været uegnet til at give Folketinget et godt overblik over fremdriften i 

opfyldelsen af de nationale målsætninger for verdensmålene. 

 

Nedenfor redegøres for de overvejelser og foranstaltninger, som Rigsrevisionens 

beretning har givet anledning til i forhold til Fødevareministeriets område: 

 
Overvejelser og foranstaltninger 

 

Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes konklusioner til efterretning. De 

understreger behovet for at formulere klare målsætninger og indikatorer med en 

datamæssig fremstilling over tid, som understøtter forståelsen af fremdriften.  
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Regeringen har igangsat et arbejde med en ny dansk handlingsplan for FN’s ver-

densmål, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltager i. Der arbej-

des i den forbindelse for, at den nye handlingsplan skal indeholde klare målsæt-

ninger og indikatorer, der understøtter forståelsen af fremdriften inden for mini-

steriets ressortområde.  

 

Jeg har med tilfredshed konstateret, at Rigsrevisionen har fundet, at der med rege-

ringens deltagelse i den internationale madspildskoalition Champions 12.3 er 

igangsat et nyt initiativ foranlediget af FN’s verdensmål. 

 

Det er min ambition, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fortsat skal 

bidrage til både en mere bæredygtig verden og til regeringens ambition om en 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politikområder. På den 

baggrund vil der også internt i ministeriet blive igangsat et tværgående initiativ for 

at følge op på ministeriets delmål.  

 

En kopi af redegørelsen er sendt til Rigsrevisionen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Rasmus Prehn 

 


