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Miljø- og fødevareministerens redegørelse i relation til 
Statsrevisorernes beretning om åbne data (12/2018)  
 

Statsrevisorerne har den 15. marts 2019 afgivet bemærkninger til beretningen om 

åbne data. Statsrevisorerne har i brev af 26. marts 2019 bedt om en redegørelse for 

de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. 

 

Statsrevisorerne bemærker betydningen af åbne data for økonomisk vækst i 

samfundet og transparens i forvaltningen. Jeg er enig i denne betragtning. 

Derudover er store dele af Miljø- og Fødevareministeriets ressort underlagt FN-

konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 

beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 

(’Aarhus-konventionen’).  Som følge heraf udstilles mange af ministeriets data 

allerede efter et princip om open-by-default. 

 

Jeg hæfter mig ved, at det i beretningen fremgår, at Miljø- og Fødevareministeriet i 

høj grad arbejder strategisk og målrettet med åbne data. Miljø- og 

Fødevareministeriet har en stor og bred dataportefølje, og dermed er det ikke 

overraskende, at ministeriet har det tredjestørste antal af åbne data i staten. Dog 

oplever ministeriet også de tekniske og økonomiske barrierer, som beretningen 

beskriver. 

 

Det foreslås i beretningen, at åbning af data om pesticidforbrug kan have stor 

værdi for forskere, borgere og virksomheder. Dette er blevet taget til efterretning 

og mulighederne vil blive undersøgt i forbindelse med Miljø- og 

fødevareministeriets igangværende arbejde med åbne data.  

 

Det konkluderes i Rigsrevisionens beretning, at der ikke findes et samlet overblik 

over statens data, og at der fortsat er en række barrierer for åbning af data. Jeg er 

enig i konklusionerne og ministeriet vil derfor forsat arbejde med åbne data 

gennem allerede eksisterende initiativer. I dette arbejde vil fokus specielt være på 

at være medvirkende til at skabe et bedre overblik over statens data, samt løbende 

at vurdere mulighederne for åbning af yderligere datasæt. 

 

En kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 
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Med venlig hilsen 

 

 
 

Jakob Ellemann-Jensen 


