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Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 

 

Deltagere:  

Helle Katrine Andersen, DANVA 

Lars Brinch Thysen, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Hans Roust Thysen, Videncentret for Landbrug 

Erik Jørgensen, Landbrug og Fødevarer 

Kitt Bell Andersen, Landbrug og Fødevarer 

Sten W. Laursen, Videncentret for Landbrug 

Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening  

Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening  

Flemming Lehbert Sørensen, KTC 

Naja Steen Andersen, NaturErhvervsstyrelsen 

Niels Philip Jensen, Kommunernes Landsforening 

Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen 

Heidi K. Stranddorf, Naturstyrelsen 

Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen 

Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen 

Ivan Ben Karottki, Naturstyrelsen 

 

Inviteret som oplægsholdere: 

Esben Astrup Kristensen, AAU 

Martin Søndergaard, AAU 

 

Ad. dagsordenspunkt 1, Godkendelse af dagordenen 

Helle Pilsgaard bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 2, Godkendelse af referat 

Referatet for 1. møde blev godkendt, idet det dog blev bemærket, at Naja Steen Andersens navn var 

angivet forkert. 

 

Ad. dagsordenspunkt 3, Status for ny høring 

Helle Pilsgaard orienterede om status for ny høring over vandplanerne. Helle Pilsgaard oplyste, at 

Naturstyrelsen arbejder intensivt på at få iværksat en ny høring, at styrelsen forventer, at dette sker 

inden længe, samt at Blåt Fremdriftsforum vil blive orienteret, når høringen er iværksat. 

 

Henning Mørk Jørgensen spurgte til omfanget af ændringer i vandplanerne set i forhold til sidste 

høring. 
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Helle Pilsgaard oplyste, at der lægges op til at korrigere for de forhold, som borgere måtte gives 

medhold i, at tilrette faktuelle fejl samt at gennemgå kunstige og naturlige vandløb med henblik på at 

kvalitetssikre karakteriseringen af disse.  

 

Flemming Lehbert Sørensen spurgte, hvor lang høringsperioden vil blive.  

 

Helle Pilsgaard oplyste, at det ikke på nuværende tidspunkt kan oplyses, hvor lang høringsperioden vil 

blive.  

 

Ad. Dagsordenspunkt 4, Orientering om interkalibrering 

Ivan Ben Karottki holdt oplæg om interkalibreringen for marine områder. Ivan Ben Karottki fortalte 

bl.a. om baggrunden og processen for interkalibrering, dvs. EU’s beslutning om interkalibrering fra 28. 

januar 2013 samt den fremadrettede implementering af EU’s beslutning i vandplanlægningen. 

 

Verner W. Hansen spurgte, om Naturstyrelsen har arbejdet med interkalibrering i forhold til 

overgangsvande. 

 

Ivan Ben Karottki oplyste, at Naturstyrelsen har sendt en redegørelse til EU, hvori det forklares, hvorfor 

der efter Naturstyrelsens opfattelse ikke er grundlag for at udpege overgangsvande i Danmark og 

dermed heller ikke for at arbejde med interkalibrering i forhold til overgangsvande.  

 

Helle Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen vil udarbejde et orienteringspapir herom til Blåt 

Fremdriftsforum. Helle Pilsgaard bemærkede, at Naturstyrelsen er opmærksom på, at der er fisk i 

overgangsvande. 

 

Henning Mørk Jørgensen ønskede, at et sådan orienteringspapir indeholder en vurdering af 

spørgsmålet både i forhold til vandrammedirektivet og havstrategidirektivet. 

 

Helle Pilsgaard tog dette ønske til efterretning. 

 

Erik Jørgensen spurgte, om Danmark er langt fra at nå i mål med hensyn til udvikling af 

kvalitetselementer.  

 

Helle Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen arbejder intenst på at få kvalitetselementerne med i 

vandplanerne i 2015. 

 

Lars Brinch Thysen spurgte, hvilke hindringer der kunne være herfor. 

 

Ivan Ben Karottki oplyste, at det eksisterende datagrundlag ikke er tilstrækkeligt. Ivan Ben Karotti 

oplyste også, at det ikke forventes, at alle kvalitetselementer bliver operationelle til brug for 

basisanalysen, men at kvalitetselementer også kan inddrages i forbindelse med udarbejdelse af 

indsatsprogrammerne. Ivan Ben Karottki oplyste desuden, at Naturstyrelsen i samarbejde med DCE er i 

færd med at oversætte EU’s interkalibreringsresultater til danske forhold.   

 

Henning Mørk Jørgensen spurgte om arbejdet vedrørende de kvalitetselementer, som ikke forventes 

klar til basisanalysen, står stille. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at der foretages dataindsamling til brug for færdigudvikling af de resterende 

kvalitetselementer. 

 

Hans Roust Thysen spurgte, om det kan ske, at landene interkalibrerer på forskellige måder. 

 

Ivan Ben Karottki oplyste, at EU udarbejder retningslinjer for interkalibrering, hvorfor der ikke burde 

være forskel. 
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Lars Brinch Thysen spurgte, hvorfor der ikke interkalibreres på vandløbstyper med en bredde under 3 

meter. 

 

Ivan Ben Karottki oplyste, at der ikke er tilgængeligt datagrundlag til interkalibrering på disse 

vandløbstyper, men at Danmark har en forpligtelse til at oversætte interkalibreringsresultaterne til 

sådanne vandløb. 

 

Verner W. Hansen efterlyste, at der anvendes en mere differentieret typologi på vandløbene og anførte i 

den forbindelse, at det kunne overvejes at tage udgangspunkt i amternes opdeling. 

 

Herefter holdt Esben Astrup Kristensen, AAU, oplæg om metoder til at vurdere kvalitet af vandløb. 

Esben Astrup Kristensen fortalte bl.a. om udvikling af fiskeindeks, herunder det litauiske fiskeindeks 

samt et nyt dansk yngelindeks. Der var mulighed for undervejs at stille spørgsmål til Esben Astrup 

Kristensen. 

 

Efter afslutning af oplægget spurgte Sten W. Laursen, hvad anvendelse af fiskeindeks som 

kvalitetselement kan betyde set i forhold til princippet om ”one out all out” . 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at ca. 60% af vandløbene i dag opfylder kvalitetskriteriet, og at det kan være, at 

dette tal falder væsentligt, hvis princippet om ”one out all out” følges i forbindelse med anvendelsen af 

flere kvalitetselementer. 

 

Herefter holdt Martin Søndergaard, AAU, oplæg om interkalibrering i søer, herunder om de biologiske 

indikatorer planteplankton, undervandsplanter, invertebrater og fisk. Der var mulighed for undervejs at 

stille spørgsmål til Martin Søndergaard. 

 

Efter afslutning af oplægget spurgte Erik Jørgensen, om det i EU-regi har været overvejet at ændre på 

kvalitetselementer. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen ikke er bekendt med, at dette skulle være tilfældet. 

 

Hans Roust Thysen opfordrede til, at der i forhold til værktøjer til brug for vurdering af søers 

miljøtilstand tænkes i nye veje og foreslog i den forbindelse øgede prøvetagninger. 

 

Henning Mørk Jørgensen anførte, at der i forbindelse med vurderinger af miljøtilstand desuden bør 

være fokus på, hvordan den bedste biodiversitet tilvejebringes. 

 

Helle Pilsgaard takkede for oplæggene og oplyste, at Naturstyrelsen vil vende tilbage med yderligere 

information, når styrelsen er nået endnu længere med interkalibreringsarbejdet.  

 

Ad. Dagsordenspunkt 5, Orientering om basisanalysen 

Helle Pilsgaard orienterede om arbejdet med basisanalysen og den fremsendte projektbeskrivelse. Helle 

Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen har til hensigt løbende at orientere Blåt Fremdriftsforum om 

arbejdets fremdrift, herunder om anvendte fremgangsmåder. Helle Pilsgaard oplyste endvidere, at 

arbejdet med basisanalysen er en smule forsinket bl.a. på grund af arbejdet med første generation 

vandplaner, men at Naturstyrelsen forventer at have basisanalysen færdig til december 2013. Helle 

Pilsgaard oplyste desuden, at Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Finansministeriet i samarbejde 

vil overveje nærmere, om anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen giver anledning til 

ændringer i forhold til anden generation vandplaner, herunder basisanalysen.  

 

Helle Katrine Andersen spurgte, hvordan klimatilpasning er tænkt ind i vandplanerne. 
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Flemming Lehbert Sørensen spurgte, om der med henblik på klimatilpasning vil blive lagt op til flere 

indsatser end i første generation vandplaner. 

 

Thomas Bruun Jessen oplyste, at der som hovedregel ikke i vandplanerne vil blive fastsat 

 indsatser, som ikke harmonerer med andre miljøindsatser, f.eks. klimatilpasning, men at det er for 

tidligt at forudse, hvordan næste generation vandplaner vil blive udarbejdet. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at det med anden generation vandplaner i højere grad vil blive søgt at opnå 

synergieffekter i forhold til klimatilpasning.   

 

Henning Mørk Jørgensen spurgte, om Naturstyrelsen er enig med Tyskland for så vidt angår sagen 

mellem EU og Tyskland om fortolkning af vandrammedirektivets bestemmelse om 

forsyningspligtydelser. 

 

Thomas Bruun Jessen oplyste, at en rent juridisk direktivfortolkning tilsiger, at Tysklands fortolkning af 

bestemmelsen er korrekt. 

 

Kitt Bell Andersen spurgte, om allerede foreliggende afrapporteringer fra arbejdsgrupper om nye 

indikatorer m.v. til brug for målfastsættelse vil indgå i basisanalysen eller i udkastet til anden 

generation vandplaner.  

 

Helle Pilsgaard oplyste, at dette vil være i udkastet til anden generation vandplaner. 

 

Thomas Bruun Jessen oplyste, at basisanalysen udarbejdes i 2013, og målene opstilles i 2014 i 

forbindelse med anden generation vandplaner.  

 

Lars Brinch Thysen foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på vandløb. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at der ikke for tiden er planer om at nedsætte nye arbejdsgrupper.  

 

Henning Mørk Jørgensen spurgte, om det påtænkes at give en statslig udmelding om klimastrategi. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at dette muligvis kunne komme på tale på sigt, men at der i øjeblikket fokuseres 

på synergier.   

 

Thomas Bruun Jessen tilføjede, at det jo er en politisk beslutning, hvad der skal ske.  

 

Ad. Dagsordenspunkt 6, Status for de nedsatte arbejdsgrupper 

Heidi K. Stranddorf orienterede kort om arbejdet i markvandingsgruppen. Heidi K. Stranddorf oplyste 

bl.a. om markvandingsgruppens rapport, som er lagt på Naturstyrelsens hjemmeside. Heidi K. 

Stranddorf oplyste desuden, at der på baggrund af markvandingsgruppens anbefalinger er igangsat to 

projekter; et projekt om testberegninger vedr. markvandings påvirkning af vandføringen og et projekt 

om påvirkningsprocenter. Heidi K. Stranddorf oplyste endvidere, at der herudover er igangsat et tredje 

projekt om grundvandindvindings påvirkning af naturtyper.  
 
   

Helle Pilsgaard oplyste, at der i forhold til modeludvikling er nedsat tre arbejdsgrupper om henholdsvis 

det marine område, søområdet og oplandsområdet. Helle Pilsgaard oplyste endvidere, at alle kan 

deltage i arbejdsgruppernes arbejde. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at Vandløbsforum opstartede i december 2012, at der er varslet et antal 

arbejdsgrupper under Vandløbsforum, samt at Naturstyrelsen snarest vil gå videre med den nærmere 

tilrettelæggelse af arbejdet i Vandløbsforum.  
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Helle Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen er i færd med at udarbejde en dagsorden til første møde i den 

faglige referencegruppe. Helle Pilsgaard oplyste desuden, at det kunne være en mulighed også at tage 

spørgsmål om interkalibrering og overgangsvande op i den faglige referencegruppe.  

 

Lars Brinch Thysen spurgte, om der vil blive nedsat et forum for alle medier. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at dette ikke umiddelbart er tanken, men at markvandingsgruppen formentlig 

også vil komme til at beskæftige sig grundvand, og at Heidi K. Stranddorf vil indkalde til møde herom 

senere. 

 

Kitt Bell Andersen spurgte, om det var muligt at få udleveret kommissorierne for de forskellige fora. 

 

Helle Pilsgaard oplyste, at Naturstyrelsen vil sørge for at udlevere kopi heraf sammen med oplysninger 

om tidspunkter for afrapportering. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 7, Forslag til justeret kommissorium 

Det justerede kommissorium blev godkendt.  

 

Helle Pilsgaard oplyste, at det justerede kommissorium lægges til ministerens godkendelse. 

 

Helle Pilsgaard oplyste i forhold til dot 2 i det justerede kommissorium, at Naturstyrelsen senere vil tage 

bl.a. fremdriften i forhold til virkemidler og kommunernes arbejde med spildevandsrensninger i åbent 

land op i Blåt Fremdriftsforum.  

 

Helle Pilsgaard mente i forhold til dot 3 i det justerede kommissorium, at alle deltagere i Blåt 

Fremdriftsforum bør tage ansvar for at opsamle viden om den lokale dialog.  

 

Kitt Bell Andersen foreslog, at kommunale medarbejdere kunne inviteres til at holde oplæg.  

 

Niels Philip Jensen oplyste, at KL formentlig gerne vil bidrage med oplæg om kommunale erfaringer. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 8, Drøftelse af tentativ mødeplan med temaer 

Den tentative mødeplan blev godkendt. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 9, Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


