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Ref. Kfh/aspet 

Den 10. marts 2015 

 

Referat af møde i Blåt Fremdriftsforum 29. januar 2015 kl. 13:00—

15:30 

 

Deltagere: 

Steen W. Laursen, SEGES 

Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Troels Garde Rasmussen, Kommunernes Landsforening 

Kitt Bell Andersen, Landbrug & Fødevarer  

Hans Thysen, SEGES  

Claus Vangsgård, Danva 

Helle Katrine Andersen, Danva 

Mads Leth-Petersen, Naturstyrelsen (NST) 

Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen  

Sara Røpke, Naturstyrelsen  

Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 

Rasmus Moes, Naturstyrelsen  

Mette Lise Jensen, Naturstyrelsen  

Kirsten Flemming Hansen, Naturstyrelsen  

Maddalena Voss, Naturstyrelsen (Dagsordenspunkt 3) 

Ivan Ben Karottki, Naturstyrelsen (Dagsordenspunkt 3) 

Henrik Kundby, Naturstyrelsen (Dagsordenspunkt 5) 

Asger Petersen, Naturstyrelsen (ref.) 

 

 

Ad punkt 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Mads Leth-

Petersen, NST 

Vicedirektør Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet, og den udsendte 

dagsorden blev godkendt.  

 

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. november 2014 

Referatet fra sidste møde har været rundsendt til mødedeltagerne. Referatet blev 

godkendt.   

 

Hans Thysen spurgte, om referater og bilag fra møder kan rundsendes hurtigere. 

Mads Leth-Petersen tilkendegav, at Naturstyrelsen vil tilstræbe at udsende 

referater og bilag hurtigt efter hvert møde. (Power-points fra dette møde blev 

udsendt den 2. februar 2015).  

 

Under referatet af dagsordenspunkt 7 fremgik denne tekst: ”Mikael Kirkebæk 

oplyste, at det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at gå direkte til 

realiseringsfasen, hvis projektet er velbeskrevet”. Det blev i den forbindelse 
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./. 

fremført, at der er usikkerhed om, hvad der ligger i begrebet ”velbeskrevet”. Mads 

Leth-Petersen oplyste, at Naturstyrelsen vil udsende en mail til Blåt 

Fremdriftsforums medlemmer, hvori det uddybes, hvad der menes med ordet 

”velbeskrevet”. (Mailen blev udsendt sammen med power points den 2. februar 

2015). 

 

Ad punkt 3. Præsentation af forslag til vandområdeplaner 2015-2021, 

herunder det nye plankoncept og gennemgang af forslag til indsatser 

for hvert af vandområdeplanens indsatsområder v/NST 

 

Sara W. Guldagger indledte dette dagsordenspunkt med at give en orientering om, 

hvordan indsatserne er indarbejdet i forslaget til det nye plankoncept med 

bekendtgørelser, vandområdeplaner og MiljøGIS-kort.  

 

Herefter blev vandområdeplanernes indsatsområder gennemgået enkeltvis. 

 

Forslagene til indsatser over for kystvande blev fremlagt af Harley Bundgaard 

Madsen, forslagene til indsatser over for vandløb blev fremlagt af Peter Kaarup, 

forslagene til indsatser i relation til søerne blev fremlagt af Ivan Karottki og 

Kirsten Flemming Hansen orienterede om forslaget til spildevandsindsats og helt 

kort om akvakultur og MFS. Gennemgangen af indsatserne blev afsluttet af 

Rasmus Moes, der orienterede om grundvandsindsatsen. 

 

Efter hvert oplæg blev der stillet opklarende spørgsmål og også fremsat 

synspunkter i relation til de foreslåede indsatser. 

 

Power point-præsentationerne er vedlagt og udgør således det videre referat af 

dette dagsordenspunkt. 

 

Ad punkt 4. Forslag til pilotprojekt ”XXXX Å, hvordan sikres 

vandplanindsats og værdier mod oversvømmelser ved øget nedbør”. 

Kan ”modsatrettede” hensyn tilgodeses ved faglig indsigt og de rette 

virkemidler?” v/ Lars Brinch Thygesen, Danmarks 

Sportsfiskerforbund 

 

Lars Brinch Thygesen orienterede om baggrunden for, at han havde bedt om at få 

dette punkt på dagsordenen. Det er hans opfattelse, at klimasikringstiltag i 

kommuner kan være i modstrid med de mål, som skal nås med vandplanerne. Han 

mener derfor, at der bør gennemføres et pilotstudie eller casestudie, der viser, 

hvordan det rent praktisk vil være muligt at sikre begge hensyn på en gang.  

 

Lars Brinch Thygesen oplyste, at han vil forsøge at rejse penge til at gennemføre et 

sådant konkret pilotprojekt og opfordrede til, at relevante myndigheder og 

interessenter i givet fald ville engagere sig aktivt i arbejdet. Pilotprojektet skal 

meget gerne resultere i, at der udarbejdes en ”manual” til kommunerne med 

inspiration til, hvordan integration af klimaindsats og vandplaner sikres. 

 

Mads Leth-Petersen anførte, at det er en relevant problemstilling, og at det er fint 

at have fokus på dilemmaerne i klima- og vandplanlægning, idet der bør være 

synergi mellem klimatiltag og vandområdeplaner. 

 

Der var generel opbakning til forslaget og anerkendelse af problemstillingen. Det 

blev anbefalet at afgrænse og konkretisere problemstillingen. Det blev foreslået, at 

tages emnet op ved et kommende møde.   
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Ad punkt 5. Foderkvoteopkøb på gamle dambrug. Hvordan kommer vi 

videre? v/ Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Brinch Thygesen, Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Lars Brinch Thygesen indledte og oplyste, at Danmarks 

Sportsfiskerforbund er meget glade for opkøbsordningen, som der er stor interesse 

for i dambrugserhvervet. Danmarks Sportsfiskerforbund ved, at der fremadrettet 

fra 2016 er afsat yderligere midler til foderkvoteopkøb, men er bekymret for, at en 

pause i opkøbsordningen nu betyder, at noget af erhvervets interesse mistes. 

Danmarks Sportsfiskerforbund ønskede derfor at drøfte mulighederne for, at 

erhvervet kan søge om de fremtidige midler allerede nu, selvom der med udkast til 

vandområdeplanerne 2015-2021 først er lagt op til at videreføre ordningen fra 

2016, når der foreligger endelige planer. 

 

Lars Brinch Thygesen spurgte, hvad fremtiden for programmet vil være, og 

advarede om for stort fokus på fosforreduktion. Han opfordrede desuden til, at 

Naturstyrelsen får ansøgningsmateriale og vejledning klar så hurtigt som muligt og 

får beskrevet det antal midler, der er til rådighed. 

 

Kitt Bell Andersen oplyste, at Dansk Akvakultur ønsker at beholde nogle af de 

opkøbte kvoter til brug i nye moderne recirkuleringsanlæg. 

 

Lars Brinch Thygesen oplyste, at arbejdet med foderkvoter i akvakulturstrategien 

var foregået i fælles forståelse og fuld åbenhed mellem erhverv, interessenter, MST 

og NST, men at der nu var truffet politisk beslutning om, at dambrugserhvervet 

ikke kan købe foderkvoterne fra de dambrug, der nedlægges, tilbage. 

 

Henrik Kundby, der deltog under dette dagsordenspunkt, oplyste, at NST har 

oplevet en stor interesse for opkøbsordningen i forbindelse med ordningens 

oprettelse i 2014. Selv om ansøgningsrunden blev gennemført med kort frist og 

sent på året, blev der modtaget flere ansøgninger, end hvad der kunne honoreres. 

Dette har vist, at ordningen også fremadrettet har et potentiale, hvilket også 

afspejles i udkast til vandområdeplanerne 2015-2021, hvor der forventes afsat 50 

mio. kr. til ordningens videreførelse med primært fokus på at nedbringe tilførslen 

af fosfor til søer, men med synergieffekt på kvælstof til kystvande.  

 

Henrik Kundby oplyste endvidere, at NST - da der er tale om en national 

tilskudsordning – vil have mulighed for at påbegynde ansøgningsrunden tidligt i 

2016 på baggrund af de endelige vandområdeplaner 2015-2021.  

 

Henrik Kundby oplyste endelig, at Naturstyrelsen vil bestræbe sig på at få 

materiale om næste runde ud hurtigt, men at der kun kan gennemføres 

ansøgningsrunder for de penge, som er afsat på finansloven for det enkelte år, og 

at ansøgninger vil blive prioriteret i forhold til de udarbejdede kriterier. 

 

Ad punkt 6. Kan ”nye” vandråd sikre vandplanindsatsen, og kan 

kommissoriet udvides? v/ Lars Brinch Thygesen, Danmarks 

Sportsfiskerforbund –  

Der var tilslutning til, at punktet rykkes til næste møde, hvor der vil blive afsat tid 

til grundigere drøftelse. 

 

Ad punkt 7. Eventuelt v/ Mads Leth-Petersen, NST 
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Mads Leth-Petersen oplyste, at der vil blive udsendt en mail, hvor der kan anføres  

forslag til punkter til næste møde. Det udskudte punkt 6 vil blive sat på 

dagsordenen for næste møde. 


