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Referat af møde i Blåt Fremdriftsforum den 18. november 2013, kl. 10.00-13.00 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Mads Leth-Petersen, vicedirektør i NST, bød velkommen og oplyste, at der var afbud fra Eske Groes (KL), 

Niels Peter Nørring (L&F) samt deltagerne fra Fødevareministeriet.  

 

I mødet deltog:  

Claus Vangsgård, DANVA 

Helle Katrine Andersen, DANVA 

Kitt Bell Andersen, L&F 

Erik Jørgensen, L&F 

Hans Thysen, Videnscenter for Landbrug 

Flemming Lehbert Sørensen, KTC 

Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforening 

Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforening 

Niels Philip Jensen, KL 

Bjarne Bringedal Svendsen, KTC 

Henning Mørk Jørgensen, DN 

Mads Leth-Petersen, vicedirektør NST  

Sara Røpke, kontorchef NST 

Thomas Bruun Jessen, kontorchef NST 

Heidi Kristensen Stranddorf, kontorchef NST  

Kirsten Flemming Hansen, Funktionsleder NST 

Ida Agnete Balslev, fuldmægtig NST 

Mikael Kirkebæk, funktionsleder NST (deltog under punkt 3)  

Lykke Guldbrandt, fuldmægtigt NST (deltog under punkt 9) 

Henning Karup, havbiolog NST (deltog under punkt 4) 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund gjorde opmærksom på, at de har fremsendt et forslag til fjernelse af 

dambrugsspærringer ved at opkøbe dambrug til Dansk Akvakultur og Miljøstyrelsen. Referatet fra sidste 

møde tilpasses herefter.  
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./. 

./.  

I forhold til sidste mødes drøftelser om inddragelse af forsyningsselskabernes viden, spurgte DANVA ind til, 

hvordan NST vil gøre dette. Det blev aftalt, at der holdes et møde mellem DANVA og NST.  

 

Referatet blev herefter godkendt.  

 

3. Status for gennemførelse af vandplanindsatserne 

 

Mikael Kirkebæk fra Naturplanlægning, naturprojekter og skov, NST gennemgik status. Præsentationen er 

vedlagt referatet.   

 

Hans Thysen, VFL tilkendegav, at der er interesse for at igangsætte uprøvede virkemidler på andre områder. 

Mads Leth- Petersen svarede, at der er fokus på de alternative virkemidler, men at det må forventes, at der vil 

være en del af disse, der ikke kan realiseres.  

 

Flemming Lehbert Sørensen spurgte, hvad NST gør ved deadline for projekter, der snart skal afsluttes. 

Mikael Kirkebæk svarede, at det er NST’s forventning, at der kommer en løsning i EU-regi.  

 

Lars Brinch Thygesen spurgte til, hvad prisen pr. kg. fjernet N i vådområdeprojekterne er. Mikael Kirkebæk 

oplyste, at det koster ca. 870 kr. pr. kg beregnet som investering (det svarer til ca. 50 kr./kg N forrentet over 

20 år) hvilket er inklusiv forundersøgelser.  

 

Mikael Kirkebæk oplyste endvidere, at der er områder, der ved omdannelse til vådområder medfører 

udledning af fosfor, men at det ikke skønnes at have betydning for realiserbarheden. Desuden informerede 

han om, at et biomasseprojekt er under opstart.   

 

Hans Thysen anførte til dette, at NST bør involvere økologer i et sådant projekt. 

 

Flemming Lehbert Sørensen gjorde opmærksom på, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at anvende sten til 

vandløbsrestaurering.  

 

Til dette anførte Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforening, at der bør lyttes til DTU-Aquas 

anbefalinger på vandløbsrestaureringsområdet, og han nævnte igen opkøb af dambrug som et muligt 

virkemiddel.  
 

4. Drøftelse af problemstillinger om overgangsvande 

 

Punktet var på dagsorden som opfølgning på sidste mødes drøftelser om EU-Kommissionens landerapport.  

 

Henning Karup, NST redegjorde for Danmarks begrundelse for ikke at udpege overgangsvande. 

Præsentationen er vedlagt referatet.  

 

Henning Karup præciserede, at der ikke, efter styrelsen på kommissionens forespørgsel har orienteret 

Kommissionen i februar 2009 om baggrunden for den danske holdning, har været dialog mellem NST og 

Kommissionen om Danmarks manglende udpegning af overgangsvande. NST har ikke før landerapporten 

hørt kritik af, at der ikke er udpeget overgangsvande. 

 

Thomas Bruun Jessen supplerede med at oplyse, at Kommissionen har stillet i udsigt at mødes med alle 

medlemslandene. Det har dog ikke været Danmarks tur endnu, men det er forventningen, at der skal 

afholdes et sådan møde, hvor bl.a. overgangsvande skal drøftes. NST er fagligt uenige med Kommissionen 

om, at der er behov for at udpege overgangsvande i Danmark.  
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5. Status for arbejdet med basisanalysen  

 

Thomas Bruun Jessen orienterede om basisanalysens 3 elementer:  

 

 Vandområdernes karakteristika 

 Vandområdernes tilstand 

 Den økonomiske analyse af vandanvendelsen 

 

Basisanalysen indebærer implicit, at der træffes en række beslutninger, herunder hvilke vandløb, der skal 

indgå i vandplanlægningen samt beslutninger om foreløbig karakterisering af kunstige og stærkt 

modificerede vandløb.  

 

Vandløbsforum har arbejdet intenst med disse to spørgsmål. Arbejdet forventedes afsluttet inden for meget 

kort tid. Input fra Vandløbsforum vil indgå i basisanalysen.  

 

Der er foreløbige indikationer af, at der er visse forbedringer i miljøtilstanden særligt på det marine område.  

 

De nye kvalitetselementer kan dog medføre, at selvom naturen er i bedring, vil NST’s vurderinger af naturen 

være lidt ringere. Kravet om one out- all out er et direktivkrav.  

 

Henning Mørk Jørgensen, DN spurgte om en revurdering af baseline vil indgå som del af basisanalysen.  

 

Thomas Bruun Jessen svarede, at baseline dækker over en fremskrivning af tilstanden i 2021 med bl.a. de 

allerede besluttede indsatser i vandplan 1 og uden yderligere foranstaltninger. Der laves en baselinevurdering 

for hvert eneste vandområde. Baseline vil derfor som sådan indgå som del af risikovurderingen for f.eks. 

vandløb. Modeludviklingen når ikke at blive færdig til offentliggørelsen af basisanalysen, og baseline for 

kvælstof vil først komme i løbet af foråret 2014. Thomas Bruun Jessen redegjorde endvidere for, at det er 

muligt at indarbejde ny viden om vandområdernes tilstand efter offentliggørelse af basisanalysen, f.eks. i 

forbindelse med arbejdet i kommuner og vandråd. Karakteriseringen af vandområderne vil først ligge 

endeligt fast med offentliggørelsen af vandområdeplaner i december 2015. 
 

6. Orientering om oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver  

 

Kirsten Flemming Hansen orienterede om oversigten, der skal offentliggøres senest den 22. december 2013 

og udsendes i 6 måneders høring.  

 

Kirsten Flemming Hansen oplyste, at oversigten ikke vil indeholde en række løsninger, men blot oplysninger 

om de miljømæssige udfordringer. Der vil derfor f.eks. ikke indgå elementer fra NLK eller vandløbsforum. 

Udkast til vandplaner, der skal offentliggøres i december 2014, vil adressere løsningerne.  

 

Henning Mørk Jørgensen, DN spurgte, om datamangel for mindre vandforekomster vil indgå i oversigten. 

Thomas Bruun Jessen svarede, at NST ikke deler opfattelsen af, at der er datamangel. Tilretningen af 

overvågningsprogrammet har medført forsinkelser i data, men data vil være der. Desuden understregede 

han, at NST følger direktivets krav til dataniveau.  

 

7. Høringsresultat – Arbejdsprogram for de næste vandplaner 

 

Kirsten Flemming Hansen gav en kort orientering om resultatet af høringen af arbejdsprogrammet. 

Høringsfristen var den 18. november, og ved mødestart var der indkommet 5 høringssvar. Disse – og 

eventuelle yderligere svar - vil blive behandlet og kan føre til ændringer af det endelige arbejdsprogram. 
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8. Status for forslag til lov om vandplanlægning 

 

Thomas Bruun Jessen orienterede om lovforslaget, der skal førstebehandles fredag den 22. november 2013 

og vedtages inden jul. Det nye koncept skal være mere direktivnært og derfor foreslås det at afskaffe idéfasen, 

teknisk forhøring, kommunale handleplaner, supplerende høring samt klageadgangen over tilvejebringelse af 

statslige planer. Indsatser og mål skal fremgå af bekendtgørelser og vandområdeplanerne skal fremadrettet 

være kommunikationsinstrumenter til at fremlægge regeringens ambitioner på vandplanlægningsområdet.  

 

Det eneste ”danske” element i lovforslaget er nedsættelsen af lokale vandråd til at bistå kommunerne i 

arbejdet med at lave forslag til indsatsprogrammer for vandløbsområdet.  

 

Flemming Lehbert Sørensen spurgte til, om høringssvarene har givet anledning til at ændre i 

bestemmelserne om, hvem der skal repræsenteres i vandrådene.  

 

Thomas Bruun Jessen svarede, at der ikke er foretaget ændringer, men det fremgår af lovforslaget, at 

vandrådene skal reguleres i en bekendtgørelse. Der har været indledende konstruktive drøftelser med KL, om 

hvordan forskellige interesser kan repræsenteres ligeligt. Der er i lovforslaget lavet en forhåndsafgræsning af, 

hvilke organisationer, der kan tænkes at deltage. Det er tanken at f.eks. L&F, Bæredygtigt Landbrug, DN og 

Sportsfiskerne kan have én repræsentant hver i vandrådet. Vandløbslaug kunne også tænkes repræsenteret. 

Ministeren kan fastsætte nærmere regler om deltagerantal, og i sidste ende må deltagelse bero på en konkret 

vurdering i kommunerne. 

 

Kitt Bell Andersen, L&F spurgte til, om interessenterne inddrages i udarbejdelsen af rammerne for 

vandrådenes arbejde. 

 

Thomas Bruun Jessen svarede, at der vil blive udmeldt en samlet ramme for den kommende indsats – mål, 

økonomi og virkemidler. Med dette vil vandrådene have et godt udgangspunkt for deres drøftelser, således at 

rådenes anbefalinger indgå i kommunernes forslag til det endelige indsatsprogram på vandløbsområdet.  

 

Mads Leth-Petersen svarede til et spørgsmål fra DANVA, at forsyningsselskaberne muligvis vil kunne 

deltage, men at vandrådene for den kommende planperiode skal drøfte vandløbsområdet, og er velkomne til 

at videreformidle andre input også. Lovforslaget er formuleret således, at ministeren kan give kommunerne 

og vandrådene mulighed for at drøfte flere indsatsområder i forbindelse med 3. planperiode.  

 

Niels Philip Jensen, KL gjorde opmærksom på, at formålet med vandrådene er at samle de centrale 

interessenter, men ikke at holde interessenter ude. Dog understregede han vigtigheden af, at vandrådene får 

en fornuftig størrelse. KL opfordrede interessenterne til at melde konkrete idéer ind til, hvordan vandrådene 

kan indrettes mest hensigtsmæssigt. Det blev oplyst, at KL og NST planlagde at afholde en fælles konference 

om vandråd den 13. januar 2014.  

 

DANVA spurgte til status for Vand- og Naturrådene, der tidligere var knyttet til de tidligere miljøcentre. NST 

oplyste, at rådene ikke er formelt nedlagt, men ikke fungerer længere.  

 

Flemming Lehbert Sørensen gjorde opmærksom på behovet for at sætte fart på udarbejdelsen af 

bekendtgørelsen om vandrådene, så rådene kan komme i gang. Mads Leth-Petersen tilkendegav, at NST er 

enig i at bekendtgørelsen skal ud hurtigt, og at dialogen med KL netop skal sikre dette.  

 

Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforening gjorde opmærksom på, at alle interessenter har et ansvar 

for at vandrådene bliver en succes. Dette blev bakket op af L&F. 
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9. Orientering om resultater fra grupper under Vandløbsforum 

 

Lykke Guldbrandt, NST orienterede. Præsentationen er vedlagt referatet.  

  

Erik Jørgensen, L&F, spurgte til, om de emner, der er blevet ”parkeret” i en række af arbejdsgrupperne, vil 

blive samlet op. Thomas Bruun Jessen svarede, at man havde udbedt sig en oversigt over hvilke emner, man 

mente, der var tale om. NST vil så sørge for at tage emnerne op i de rette fora. Konkret har man i hvert fald 

kendskab til, at der er et ønske om drøftelser om målsætninger af vandløb, som NST er ved at finde ud af, 

hvordan skal håndteres. Beslutningen omkring, hvordan der samles op på Vandløbsforum, udestår.  

 

10. Status for øvrige arbejdsgrupper 

 

Modelarbejdet går planmæssigt, men der er udfordringer med at færdiggøre oplandsmodellerne. Sø- og 

marine modeller forventes færdige i løbet af 1. kvartal af 2014, mens oplandsmodellerne forventes færdige til 

sommeren 2014.  

 

Der er igangsat et projekt om okker, hvor første møde afholdes snarest. Desuden er i regi af arbejdet med 

grundvand nedsat et projekt om terrestisk natur og påvirkning af grundvand.  

 

Claus Vangsgaard, DANVA spurgte til status for projekt om nedsivning i byer.  

Mads Leth- Petersen mente ikke, at dette er et projekt i regi af vandplanlægningen, men vil undersøge dette 

til næste møde.  

 

11. Eventuelt 

 

Der var ønske om at afholde møder med samme kadence i 2014, da mødefrekvensen giver interessenterne et 

godt overblik over, hvad der rører sig på vandplanlægningsområdet. NST sender en ’doodle’ ud til reservation 

af datoer i hele 2014.  

 

Der er en reservation til et nyt møde den 17. december 2013. NST vil undersøge om der vil være nok til en 

dagsorden og i så fald indkalde til møde.  

 

Mads Leth- Petersen afrundede mødet og takkede for deltagelsen og dagens debat.  

 

  


