
Hvor overvåger vi?
Overvågningen foregår på udvalgte lokaliteter i hele
landet.

Miljøstyrelsens medarbejdere færdes dermed også i
områder, der tilhører private lodsejere. Vi informerer
disse lodsejere direkte (som regel via e-Boks), før vi
kommer ud og laver undersøgelser eller indsamler
prøver.

Uanset om undersøgelserne foregår på offentlige
eller private områder, viser vi hensyn og forstyrrer
så lidt som muligt. Vi er naturligvis altid parate til en
snak om, hvad vi laver.

Se placeringen af overvågningsstationer under  
’Program for vand- og naturovervågning’ på 
mst.dk/service/miljoegis

Læs mere
På mst.dk/overvaagning kan du læse mere om de
forskellige typer af overvågning.

Her kan du også læse om resultaterne af overvåg-
ningen, der hvert år sammenfattes i en rapport, som
sendes til Folketinget. Du finder også link til faglige
delrapporter om overvågningen på særlige områder 
fx grundvand.

Endvidere kan du se en samlet beskrivelse af udvalg-
te vandløbssystemer, søer og marine områder på
www. mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-
natur/lokalitetsbeskrivelser.

Kontakt
Miljøstyrelsens Informationscenter:

Tlf. 72 54 44 66
(mandag - torsdag kl. 9.30 - 16 og fredag kl. 9.30 - 15)

Mail: info@mst.dk

Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Tlf. 7254 4000
www.mst.dk

Vi overvåger
Vand og Natur

Læs mere om det nationale
overvågningsprogram -
NOVANA
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Hvem er vi?
Miljøstyrelsen hører under Miljøministeriet.

Styrelsen betjener miljøministeren, og vi admini-
strerer en lang række nationale og internationale 
regler. Herudover er vi i dialog med erhvervslivet, vi 
formidler fakta om miljø til borgerne, og vi indsamler 
viden om miljøpåvirkning og om udvikling i miljø-
tilstanden.

Miljøstyrelsens medarbejdere er fordelt på hoved-
kontoret i Odense og på ni lokale enheder rundt i 
landet. På syv af de lokale enheder arbejder vi med 
NOVANA – det Nationale Overvågningsprogram for 
Vandmiljø og Natur.

Hvordan overvåger vi?
Overvågningen udføres enten af Miljøstyrelsens
egne medarbejdere eller af konsulenter, som
Miljøstyrelsen har indgået kontrakt med.

Vi laver undersøgelser på stedet eller indsamler
prøver til nærmere analyser. Til dette anvendes
meget forskelligt udstyr udviklet til formålet.

Overvågningen gennemføres efter standardforskrif-
ter, som er udarbejdet i samarbejde med forsknings-
institutioner. På den måde sikres en ensartet og 
høj kvalitet af arbejdet. Videoer, som viser hvordan 
overvågningen foregår i praksis, kan findes på mst.
dk/overvaagning

I Danmark som helhed laver vi over 250.000 under-
søgelser på mere end 35.000 stationer. 

Det er meget forskelligt, hvor intensiv overvågnin-
gen er. Nogle steder kommer vi 24 gange på et år, 
mens vi andre steder kun kommer én gang i løbet 
af fem år.

Mange af de indsamlede prøver sendes til laborato-
rier, der laver kemiske analyser eller undersøger de 
indsamlede planter og dyr.

Resultaterne fra overvågningen bliver kvalitetssikret 
og gemt i forskellige databaser. Offentligheden har 
adgang til data for overfladevand via miljoedata.
miljoeportal.dk, til grundvandsdata via grund-
vandsovervaagning.dk og til naturdata via  
arealinformation.miljoeportal.dk/distribution

Hvorfor og hvad 
overvåger vi?
Formålet med NOVANA er at tilvejebringe data, der
kan bruges til at opgøre påvirkning, tilstand og
udvikling af natur og miljø i Danmark. Det er vi
blandt andet forpligtet til af de forskellige EU-regler
og internationale konventioner.

Den nationale overvågning skal tilvejebringe den
nødvendige viden for at kunne udarbejde de
nationale vandområde- og Natura 2000-planer og
for at kunne vurdere effekten af disse planer. Herud-
over bruges data som grundlag for at træffe afgørel-
ser efter gældende love.

Vi overvåger hav og fjorde, søer og vandløb, naturen
på land, grundvandet og luften.

Vi samler både data, som kan sige noget om den
aktuelle miljøtilstand, og data, som kan sige noget
om udledningen af næringsstoffer og udledningen
af miljøfarlige forurenende stoffer.


