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Opsummering af det 2. møde i Den Faglige Referencegruppe 19. 

december 2013 kl. 10-14 

 

Deltagerlisten fremgår af bilag 1. PowerPoint-præsentationer er lagt på Den 

Faglige Referencegruppes hjemmeside på:  

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/interessen

tinddragelse-i-vandplanerne/faglige-referencegruppe/.  

 

Ad Dagsordens punkt 1. Velkomst 

Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede kort dagens program. Han 

orienterede desuden om, at der nu er en webside til Den Faglige Referencegruppe 

på nst.dk, hvor materialet fremadrettet vil være tilgængeligt.  

 

Ad Dagsordenspunkt 2. Kort status over basisanalysearbejdet 

Thomas Bruun Jessen gav orienteringen, da Mads Leth-Petersen var forhindret i 

at deltage.  

 

Basisanalysen er det første indholdsmæssige skridt mod næste generations 

vandplaner. Formålet med basisanalysen er at skabe et fagligt grundlag for 

indsatsprogrammerne og selve vandområdeplanerne.  Ifølge vandrammedirektivet 

skal basisanalysen ajourføres, hvis medlemsstaterne finder det nødvendigt. Da den 

eksisterende basisanalyse er udarbejdet af amterne i 2004-2006 med 

udgangspunkt i den amtslige planlægning, har Naturstyrelsen vurderet, at den skal 

opdateres.  

 

I basisanalysen indgår karakterisering af vandforekomsterne, samt en 

grovsortering af vandområder, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålene i 

2021. Udpegningen af disse vandområder vil i fornødent omfang blive yderligere 

kvalificeret og justeret i de forslag til indsatsprogrammer for vandområdeplanerne, 

som sendes i offentlig høring ultimo 2014. I det omfang, de er klar, vil nye 

kvalitetselementer også blive inddraget i analysen. Thomas Bruun Jessen gjorde 

opmærksom på, at resultaterne fra modelprojektet (søer og kystvande) ikke når at 

blive klar til basisanalysen, men vil indgå i indsatsprogrammerne, når disse sendes 

i høring ultimo 2014.  

 

Ad Dagsordenspunkt 3. Orientering om og drøftelse af arbejdet med 

oversættelse af alle kvalitetsparametre til nationale typer (Materialet 

til dette punkt offentliggøres ikke) 
Sara Røpke indledte punktet med en kort præsentation af direktivforpligtelserne i 
forbindelse med interkalibrering og status på arbejdet med at anvende 
kvalitetselementerne i de danske vandplaner.  
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I 2. generations vandområdeplaner vil indgå væsentligt flere kvalitetselementer 

end i 1. planperiode, om end ikke alle kvalitetselementer vil være klar til 2. 

planperiode.  

 

Ifølge vandrammedirektivets bilag 5, punkt 1.4 vil det være sådan, at bruges der 

flere kvalitetselementer på én gang til at fastsætte tilstanden, vil ”one out all out” 

være gældende. Det betyder, at hvis der ikke er målopfyldelse på ét 

kvalitetselement, er der ikke målopfyldelse i vandforekomsten.  

 

 

Sara Røpkes oplæg blev efterfulgt af en faglig præsentation af arbejdet ved Poul 

Nordemann Jensen, DCE, med særlig vægt på kvalitetselementer for vandløb.  

 

Den efterfølgende diskussion i gruppen og de spørgsmål, der blev stillet, 

omhandlede: 

 

1) Oversættelsen af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) og metoden til at bruge 

indekset på små vandløb.  DVFI er alene lavet på danske data, men sammenlignet 

med det fælles EU-indeks. Der er interkalibreret på type 2 og 3 vandløb, hvorefter 

grænserne mellem kvalitetsklasserne er oversat til type 1 vandløb, da der ikke er 

krav i direktivet om at interkalibrere alle typer vandløb. DVFI kan derfor anvendes 

på type 1, 2 og 3 vandløb. Håndtering af type 4 (blødsbundsvandløb) drøftes 

fortsat mellem DCE og Naturstyrelsen. 

 

En deltager opfordrede til, at den danske metode til oversættelse af 

interkalibreringsresultaterne til anvendelse ved vurderingen af små vandløb 

sammenlignes med Tyskland og Sverige.  

 

2) Drøftelse af at anvende vandløbs hældning: Det er ikke en EU-standard at 

anvende hældning som kriterie for udvælgelse af vandløb i vandplaner.  

I Danmark er hældning anvendt i forbindelse med ørredindeks og som en del af 

udpegning af blødbundsvandløb.  

 

3) Hvad sker der, når en vandforekomst har målopfyldelse? Thomas Bruun Jessen 

oplyste, at når en vandforekomst har målopfyldelse, vil det fortsat være omfattet af 

vandplanlægningen med den almindelige beskyttelse og ikke-

forringelsesprincippet.  I direktivet og lov om vandplanlægning er der mulighed 

for at kunne hæve tilstanden yderligere. Dette vil i så fald være en politisk 

prioritering.  

 

4) En deltager bad om, at baggrundspapirerne for det faglige udviklingsarbejde, 

der blev præsenteret i indlæggene, udleveres til deltagerkredsen.  

 

Sammenfatning af dagsordenspunkt 3 

Kurt Nielsen konkluderede, at de faglige baggrundspapirer for præsentationerne 

vil blive offentliggjort hurtigst muligt, men skal kvalitetssikres, før de 

offentliggøres. Dele af baggrundspapirerne vil blive offentliggjort i forbindelse med 

basisanalysen. De givne præsentationer på dagens møde er udtryk for, hvor langt 

det faglige arbejde er nu, hvorfor endelige baggrundspapirer først vil kunne 

offentliggøres senere.  
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Ad Dagsordenspunkt 4. DCE’s værktøj til udvælgelse af vandløb i 

vandplaner 

Peter Kaarup indledte dagsordenspunktet med en redegørelse for arbejdet i 

Vandløbsforums gruppe 1, der har til formål at opstille objektive, naturfaglige 

kriterier for udpegning af vandløb i vandplanerne. Det blev oplyst, at Danmark har 

ca. 70.000 km vandløb, hvoraf de 22.000 km indgår i første generations 

vandplaner. Gruppens arbejde var ikke afsluttet på mødetidspunktet. 

 

Herefter holdt Hans Thodsen, DCE, et oplæg om DCE’s værktøj til udvælgelse af 

vandløb.  

 

Den efterfølgende diskussion i gruppen og de spørgsmål, der blev stillet, 

omhandlede:  

 

1) Længden af vandløbsstrækninger: Der er vurderet på strækninger fra 5 m og 

op til 22 km.  

 

2) Usikkerhedsgraden i beregningerne: De store vandløbsstrækninger er mere 

præcist beregnet end de mindre, specielt med hensyn til vurdering af fald og 

slyngningsgrad. Beregningerne baserer sig på amternes udpegninger af 

vandløb i regionplanerne, hvor en stor del af vandløbene har været besigtiget.  

 

3) Kriterier fra direktivet, der indgår i gruppens arbejde: De hydromorfologiske 

kriterier indgår i det fysiske indeks. Direktivet kræver, at alle vandløb med et 

afstrømningsområde på over 10 km2, samt de vandløb, der har betydning for 

direktivets mål og formål, som udgangspunkt afgrænses. Det kan være i det 

omfang, at det vurderes, at de mindre vandområder har betydning for at 

kunne leve op til direktivforpligtelsen – herunder bl.a. hensyn til de 

forskellige kvalitetselementer. NST oplyste, at Danmark også forholder sig til, 

hvilke af de mindre oplande, der er de vigtigste. 

 

4) Usikkerhed i FOT-kortet: NST oplyste, at der ikke er planer om en national 

kvalitetssikring af kortgrundlaget, da kort tilrettes løbende.  

 

Sammenfatning af dagsordenspunkt 4 

Kurt Nielsen konkluderede, at der er tilslutning til DCE’s værktøj, og at det lader 

til, at der er stor sikkerhed for, at det er de rette vandløb, der indgår i 

vurderingerne.  

 

Ad Dagsordenspunkt 5. Fra modeludviklingen: Grundvand - 

overfladevand interaktion 

Peter Kaarup indledte dagsordenspunktet med en beskrivelse af, at overflade- 

interaktion kan påvirke vandflowet i vandløbene, hvorfor overfladevand 

interaktion indgår i modeludviklingen. Projektet er i opstartsfasen, og det er 

forhåbningen at kunne anvende resultaterne i anden generations vandplaner. Af 

tidsmæssige årsager omhandler projektet kun vandløb.  

 

Herefter holdt Anker Lajer Højbjerg, GEUS, et oplæg om projektets 

ambitionsniveau. 

 

Den efterfølgende diskussion i gruppen og de spørgsmål, der blev stillet, 

omhandlede:  

 

1) Modellens skalaniveau: Modellen har et skalaniveau på 500 X 500 m.  



   

4 

 

2) Muligheden for at bruge modellen til at vurdere okkerpåvirkningen: 

Okkerredegørelsen er fra 1980’erne, men dette projekt vil ikke direkte kunne 

bruges til at lave et nyt administrationsgrundlag for okker. 

 

3) Kravværdier for median-minimums vandføring i de kommende planer: I 

projektet arbejdes efter generelle niveauer, og i vurderingen af 

påvirkningsprocenter inddrages også nye kvalitetselementer. 

 

4) Sondringen mellem vandindvinding og markvanding i modellen: Projektet 

sondrer ikke mellem, hvad vandet bruges til, men hvor der indvindes vand. 

 

Sammenfatning af dagsordenspunkt 5 

Kurt Nielsen konkluderede, at der indkom forslag om at differentiere modellen, så 

der kan ses isoleret på, hvordan forskellige typer magasiner (terrænnære, 

regionale eller dybe) påvirker vandføringen. Endvidere var der indkommet et 

forslag om at udarbejde scenarier, hvor grundvandsdannelsen øges ved at gå fra 

nåle- til løvskov. En deltager opfordrede til at medtænke klimaeffekterne i form af 

udtørring ved at gendanne store moser og medtage disse i modellen.  

 

Ad dagsordenspunkt 6. Stenrev – Orientering om rapporteringen fra 

DHI, DCE/AU og Limfjordsrådet vedrørende to projekter: 

”Tilvejebringelse af et fagligt grundlag for genetablering af spredte 

stenrev i de centrale dele af Limfjorden” samt ”Metode til og foreløbig 

screening af områder hvor etablering af stenrev kan anvendes som 

virkemiddel i vandplanlægningen”.  

Torben Bramming Jørgensen fra Limfjordsrådet introducerede punktet og fortalte 

om Limfjordsrådet, der er et samarbejde mellem 18 kommuner om en ren og 

bæredygtig Limfjord. 

  

Herefter holdt Jesper H. Andersen (JHA), DCE, et oplæg om resultaterne af de to 

projekter. Der blev orienteret om, at det ikke er stenrev i sig selv, der fjerner 

næringsstoffer, men de afledte effekter, der er i havbunden som følge af at de 

planter og alger der vokser på stenrevet producerer ilt, som resulterer i forbedrede 

miljø-og naturforhold.  Resultatet af projektet viser, at der med henblik på at 

verificere stenrev som kvælstofvirkemiddel er igangsat et arbejde med at beskrive 

et 5-årigt F&U- projekt, der skal danne beslutningsgrundlag for at etablere et 

stenrev på 2 km2 i Limfjorden til ca. 21 mio. kr. inkl. overhead. I forhold 

screeningsprojektet oplyste JHA, at de nye analyser viser, at der med henblik på 

kvælstoffjernelse kun kan etableres stenrev 2-3 steder i Danmark. 

 

Den efterfølgende diskussion i gruppen og de spørgsmål, der blev stillet, 

omhandlede:  

 

1) Effekten af stenrev: Stenrev fjerner ikke i sig selv kvælstof, men det kan de 

afledte effekter gøre. Disse effekter vil ellers kun kunne nås ved en reduktion af 

næringsstoffer. Stenrevne er dog først rigtig effektive efter et par år. Stenrev kan 

ikke fungere som et generelt virkemiddel.  

 

2) Omkostningerne ved at etablere stenrev: Stenrev er et etableringstungt 

virkemiddel (ca. 129 mio. kr.)da de anvendte sten skal have en given størrelse og 

være ”ny-sprængte” (rene). Det blev oplyst, at marksten ikke er anvendelige, bl.a. 

grundet erfaringerne fra Als stenrev. Stenrev er dog samtidig 
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omkostningseffektive, da forskellige analyser viser, at stenrev koster mellem 10 og 

13 kr. pr. kg. reduceret N.  

 

3) Stenrev som virkemiddel til at sænke klorofylniveau?: Der er endnu ikke 

foretaget beregninger heraf, men det forventes at kunne indgå i både F&U-

projektet og evt. i tredje generations vandområdeplaner. Formålet med F&U-

projektet i Limfjorden er bl.a. at afdække sådanne spørgsmål   

 

Ad Dagsordenspunkt 7. Eventuelt og afrunding af dagen 

Kurt Nielsen takkede deltagerne for deres fremmøde og diskussionslyst. Der var 

blandt deltagerne tilslutning til at have tilbagevendende møder i gruppen, når der 

er nye faglige problemstillinger, som det er relevant at fremlægge og drøfte.  

 


