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Èn styrelse bliver til to

Miljø- og Fødevareministeriet får to nye 

grønne styrelser fra 1. juli 2016.

 

Naturstyrelsen (NST) og Styrelsen for Vand- 

og Naturforvaltning (SVANA).

Naturstyrelsen får hovedkvarter i Randbøl 

med 19 enheder rundt om i landet.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning får 

hovedkvarter i København med 8 enheder 

rundt om i landet.

Læs mere på www.nst.dk/opdeling.

Fra 1. juli kan du følge Naturstyrelsen på 

www.nst.dk, og Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning på www.svana.dk.

NST med hovedsæde i Randbøl 

og 19 enheder

SVANA med hovedsæde i København 

og 8 enheder

Hovedsæde

Naturstyrelsen Styrelsen for Vand-

og Naturforvaltning

Hovedsæde



Naturstyrelsen (NST) 
 
Styrelsen skal:

- forvalte Miljø- og Fødevareministeriets 

cirka 200.000 hektar skov- og naturarealer.

- bevare, pleje og genskabe naturværdier 

på ministeriets arealer.

- give borgerne fri adgang til den fælles 

natur og sikre gode friluftsfaciliteter.

- dyrke statsskovene bæredygtigt og levere 

certificeret træ til erhverv og private.

- genoprette truet natur gennem 

projekter samt samle og formidle viden om, 

hvordan naturværdierne bedst forvaltes.

- gennemføre praktiske opgaver i 

forbindelse med jagt- og vildtforvaltning 

f.eks. afholdelse af jagtprøver.  

Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning (SVANA)
 
Styrelsen skal:
 

- være overordnet statslig myndighed og 

betjene minister og Folketing på vand 

og natur.

- stå for den overordnede planlægning for 

natur, vandmiljø og hav.

- lægge strategier for biodiversitet og 

forvaltning af truede dyr og planter.

- sikre sundt drikkevand, rent badevand og 

effektiv spildevandsrensning.

- overvåge vandmiljøet og naturen og 

formidle data om naturens og vandets 

tilstand.

- kortlægge grundvandsressourcer.

- sikre de overordnede rammer for 

 kommunernes klimatilpasning.

Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil 

efter 1. juli 2016 samarbejde om at skabe de bedste rammer for 

vand, natur og friluftsliv. Foto: NST. 

Danmark får to nye grønne 

styrelser, der på hver sin måde 

arbejder for vores fælles natur 




