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I Geodatastyrelsen indsamler, kvalitetssikrer 
og formidler vi autoritative data på ejendoms-
området og det hydrografiske område. Det 
gør vi på tværs af myndigheder og interes-
senter til gavn for hele samfundet. 

Vi registrerer forandringer i grunddata om 
ejendomme og ejere. Vi gør data tilgænge-
lige som juridisk grundlag for køb og salg, 
belåning, og beskatning af fast ejendom i 

Danmark samt som grundlag for offentlig 
forvaltning. 

Vi producerer og sammenstiller stedbestemt 
information om havet. Vi gør data, søkort og 
andre marine produkter for danske og grøn-
landske farvande tilgængelige til brug for 
sikker sejlads og forvaltning på havet.

Om Geodatastyrelsen

Til lands og til vands



54

Strategi 2021 – 2030

Vi holder styr på  
det grundlæggende

Vi har styr på mere end 520.000 km matrikel-
skel, der definerer alle ejendomme i Danmark. 
Det danner et vigtigt fundament for forvalt-
ning af ejendomme for både ejere, virksomhe-
der og myndigheder. Alt sammen vigtig viden, 
som blandt andet sikrer den ejendomsret, der 
ifølge Grundloven er ukrænkelig.

Med omkring 65.000 årlige passager er de 
danske farvande blandt verdens mest befær-
dede. Og med en grønlandsk kyststrækning, 
der svarer til jordens omkreds, er det fortsat 
en vigtig opgave at foretage søopmåling og 

producere søkort over danske og grønlandske 
farvande. Danmark er fortsat en af verdens 
største søfartsnationer, og det er på vores 
grundlag, skibene kan navigeres sikkert.
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Tradition

Vores arbejde bygger på lange og stolte tradi-
tioner. Vi har opmålt land og vand i mere end 
to hundrede år. 

Det Kongelige Søkortarkiv blev grundlagt 
i 1784 blandt andet med det sigte at lave 
søkort, så skibe kunne sejle sikkert i rigsfæl-
lesskabets farvande. 

I 1844 blev Matriklen etableret for at lave en 
retfærdig beskatning af jord, og siden har vi 
opdateret matriklen med oplysninger om alle 
ejendomme i Danmark.

Grundlæggende har vores opgaver ikke 
ændret sig i dag – vi holder stadig styr på 
detaljerne til lands og til vands. Men vi er gået 
fra at arbejde med målebånd og lodskud til at 
bruge satellitter og digital databehandling. 
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Fornyelse

Selvom opgaverne ikke har ændret sig mar-
kant, udvikler teknologien og samfundets 
behov sig konstant. Derfor anvender vi innova-
tive løsninger, og tager løbende nye og mere 
præcise metoder, teknologier og redskaber i 
brug. Det mener vi, er en forudsætning for at vi 
kan levere aktuelle og let tilgængelige højkva-
litetsdata til gavn for alle. Vi er stolte af at være 
specialister og vi vægter fagligheden højt. 

Den øgede digitalisering kræver mere sam-
menhængende offentlige data og services. 
Derfor udvikler vi vores data og processer, så 
de skaber værdi i fællesoffentlige og private 
løsninger. Af samme grund udstiller vi sam-
menhængende marine data for hele Danmark.

Dialog og 
samarbejde

Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner, 
som via samarbejde og dialog med myndig-
heder, virksomheder og borgere skaber værdi 
for samfundet. Vi sætter vores kompetencer 
i spil, fordi vi tror på, at det gør en forskel, og 
fordi vi vil gavne udviklingen for samfundet.
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Geodatastyrelsens 
mission og vision

Geodatastyrelsens strategi er bygget op 
om en vision og en mission. 

Vision
Vi sikrer let tilgængelig 

og troværdig stedbestemt 
information om havet og 

fast ejendom.

Mission
Vi indsamler, kvalitetssikrer og formidler 

autoritative data på ejendomsområdet og 
det hydrografiske område.

Det gør vi på tværs af myndigheder og 
interessenter til gavn for hele samfundet.
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Geodatastyrelsen vil:

•  Skabe og vedligeholde meningsfulde orga-
nisatoriske og teknologiske rammer, som 
understøtter at være i digital transformation

•  Udvikle generelle, faglige og personlige 
kompetencer, for at kunne understøtte sty-
relsens strategiske mål

•  Videreudvikle styrelsen som en velfunge-
rende arbejdsplads med en god kultur og 
tydelige værdier

Geodatastyrelsens mål

GST har defineret tre 
fælles mål og seks 
fagspecifikke mål for vores 
arbejde frem mod 2030. 

•  Levere et tidssvarende grundlag for sikker 
navigation, ved at forsyne vores maritime 
brugere med rettidige produkter og services

•  Skabe rammerne for øget anvendelse af 
dybdedata, som kan indgå i flere sammen-
hænge og samtidig være let tilgængelige 
for os selv og vores brugere

•  Sikre lettilgængelige og troværdige hydro-
grafiske og marine data til gavn for bruger-
ne og understøttelse af den grønne omstil-
ling i det blå Danmark

•  Levere effektiv og korrekt registrering af 
ejendomme og ejere, der sikrer ejendoms-
retten samt private og offentlige stedbe-
stemte rettigheder

•  Sikre lettilgængelige og troværdige data 
om ejendomme og ejere, som grunddata i 
forvaltning og ved omsætning og udvikling 
af fast ejendom

•  Aktivt koordinere og videreudvikle lovgiv-
ning, processer og data på ejendomsom-
rådet, således de opfylder samfundets og 
brugernes krav til en tidssvarende ejen-
domsdannelse og ejendomsregistrering
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Strategiske indsatsområder

Geodatastyrelsen har fire strategiske 
indsatsområder. De sætter tilsammen retningen 
for, hvordan vi arbejder, og hvilken arbejdsplads 
vi gerne vil være. 

Relevante ydelser 

I Geodatastyrelsen har vi fokus på vores bru-
gere. Gennem dialog vil vi stille data, produk-
ter og høj faglig viden til rådighed.

Vi vil gøre vores ydelser let tilgængelige, så 
de imødekommer de behov, brugerne har.

Samordnende myndighed 

Geodatastyrelsen vil sikre tværgående sam-
menhæng i processer og data.

Det vil vi gøre ved at være et naturligt koordi-
nerende samlingspunkt og en troværdig og 
kompetent samarbejdspartner, der er højt 
specialiseret og nytænkende.

Faglig udvikling 

I Geodatastyrelsen vil vi transformere vores 
måde at arbejde på.

Det vil vi gøre ved at forbedre og automati-
sere processer, mestre nye teknologier og 
intensivere arbejdet med data.

For at opnå det, skal vi udnytte og styrke 
vores faglighed via løbende videndeling og 
kompetenceudvikling.

Attraktiv arbejdsplads 

Det skal være attraktivt at arbejde i Geodata-
styrelsen.

Det vil vi sikre ved i fællesskab at fastholde en 
god kultur præget af samarbejde, klare mål, 
en inddragende ledelse og ærlig kommunika-
tion med afsæt i vores fælles værdier: Ansvar, 
respekt, tillid og udvikling.
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