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Deltagere: 
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Mogens Flindt (Syddansk Universitet – oplægsholder) 
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Erik Steen Kristensen (Aarhus Universitet, DCA) 

Poul Vejby-Sørensen (Bæredygtigt Landbrug) 

Morten Hjort (COWI) 

Henning Mørk (Danmarks Naturfredningsforening) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Jens Kjerulf Petersen (Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua) 

Poul L. Bjerg (Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø) 

Knud N. Flensted (Dansk Ornitologisk Forening) 

Helge Danneskiold-Samsøe (Danske Vandløb) 

Anders Chr. Erichsen (DHI) 

Anker Lajer Højberg (GEUS) 

Niels Philip Jensen (Kommunernes Landsforening) 

Marie van Maarschalkerweerd (Landbrug & Fødevarer) 

Michael Clausen (Landbrugsstyrelsen) 

Bjarne Persson (NIRAS) 

Lise Cold (Rambøll) 

Elisabeth Krog (SWECO) 

Søren Laurentius Nielsen (Roskilde Universitet) 

Irene Wiborg (SEGES) 

Flemming Gertz (SEGES) 

Christian Vind (MFVM Departement) (Formand) 

Kirsten Flemming Hansen (MFVM Departement) 

Mads Leth-Petersen (MST) 

Sara Westengaard Guldagger (MST) 

Mette Marcker Christiansen (MST) 

Mette Lise Jensen (MST) 

Harley Bundgaard Madsen (MST, Fyn) 

Peter Kaarup (MST, Østjylland) 

Ronnie Juhler Pedersen (MST)  
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Ad punkt 1. Velkomst v/Afdelingschef Christian Vind fra Miljø- og Fødevareministeriets 

departement 

Christian Vind bød velkommen og præsenterede kort dagens program.  

Sidste møde i Fagligt Referencegruppe blev holdt i 2013 og nu bliver arbejdet i gruppen genoptaget. Til 

orientering for de deltagere, der også deltager i Blåt Fremdriftsforum, oplyste Christian Vind, at der 

fortsat vil blive afholdt møder i Blåt Fremdriftsforum. Blåt Fremdriftsforum er overdraget til 

departementet, og det vil fremover være departementet, der indkalder til møder. Det er forventningen, 

at der inden længe vil blive indkaldt til møde i Blåt Fremdriftsforum, hvor der bl.a. vil være mulighed 

for at følge op på den internationale evaluering af kvælstofmodellerne. Møderne i Faglig 

Referencegruppe er tiltænkt at rumme en større faglig dybde og have større fokus på det faglige 

grundlag for vandplanlægningen end møderne i Blåt Fremdriftsforum.  
 

Ad punkt 2. Orientering om de kommende års arbejde med faglige projekter v/ 

Vicedirektør Mads Leth-Petersen, MST 

Mads Leth-Petersen orienterede om de kommende års arbejde med faglige projekter, som skal styrke 

det faglige grundlag for VP3. Mads Leth-Petersen orienterede kort om de væsentligste milepæle i de 

kommende år i form af arbejdsprogram, revideret basisanalyse, VVO (væsentlige 

vandforvaltningsmæssige opgaver) og endelige vandområdeplaner for 3. planperiode (VP3).  

 

Endvidere orienterede Mads Leth-Petersen kort om enkelte af de projekter, som styrelsen har iværksat 

som en del af det videre arbejde med det faglige grundlag frem mod VP3, herunder ”afgrænsning og 

typologisering af kystvande”, ”betydningen af forskellige marine presfaktorer”, ”reviderede kemiske 

tilstandsvurderinger for grundvand” samt ”arbejdet med forskellige marine virkemidler”. 

 

Ad punkt 3. Status for projekt om modellering af potentiale for iltning i Mariager Fjord 

v/Erik Kock Rasmussen, DHI 
Harley Bundgaard Madsen (MST Fyn) gav indledningsvist en kort introduktion til baggrunden for 

projektet om modellering af iltning af Mariager Fjord. 

 

Erik Kock Rasmussen fra DHI orienterede om status for hydrologisk modellering af potentialet for N-

fjernelse vha. iltning i Mariager Fjord. Der er udført modellering af iltning af bundvand for at fremme 

denitrifikation i sedimentet, og der arbejdes aktuelt på at modellere om periodevis iltning af bundvand 

kan fremme denitrifikation i vandet. 

 

Ad punkt 4. Status for projekt om ålegræs og sandcapping v/ Mogens Flindt, SDU 
Harley Bundgaard Madsen orienterede kort om baggrunden for igangsættelse af de to projekter med 

sandcapping og udplantning af ålegræs.  

 

Mogens Flindt (SDU) orienterede om den overordnede plan for forsøget med udplantning af ålegræs 

samt om de foreløbige resultater fra storskalaforsøget med transplantation af ålegræs i Horsens Fjord. 

I 2018 er der planlagt yderligere forsøg på transplantation på flere lokaliteter. 

 

Mogens Flindt orienterede endvidere om status for arbejdet med sandcapping som virkemiddel. Der er 

udvalgt egnede forsøgsområder til sandcapping, og nu arbejdes der på ansøgning til Kystdirektoratet, 

så sandcappingen kan gennemføres i januar 2018.  

 

Ad punkt 5. Dynamiske sømodeller v/ Dennis Trolle, AU 
Dennis Trolle (AU) orienterede kort om, hvad en dynamisk sømodel er, og hvad den kan anvendes til. 

Modellen anvendes bl.a. til simulering af scenarier mhp. bl.a. at beregne indsatsbehov for at opnå god 
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tilstand i en sø samt konsekvensvurderinger af f.eks. klimaændringer eller restaureringsindgreb. 

Afslutningsvist oplyste Dennis Trolle, at modellen er frit tilgængelig og kan hentes på www.wet.au.dk. 

 

Ad punkt 6. Evt. og afrunding v/ Christian Vind og Mads Leth-Petersen 

Christian Vind rundede af og opfordrede deltagerne til at komme med forslag til temaer, der kan 

drøftes i Faglig Referencegruppe. Det er forventningen, at næste møde i Faglig Referencegruppe 

afholdes primo 2018.  

 

Der blev fra deltageres side efterlyst en mere præcis formålsbeskrivelse for arbejdet i Faglig 

Referencegruppe og fremsat ønske om, at projekter om vandløb og grundvand og synergier mellem 

virkemidler ligeledes blev drøftet i Faglig Referencegruppe.  

 

Christian Vind tog ønskerne til efterretning og oplyste, at MST som opfølgning på mødet vil udsende 

en samlet oversigt over de faglige projekter, som MST arbejder med frem mod VP3. 

 

Christian Vind oplyste, at formålet med Fagligt Referenceforum er at finde et mellemstadie mellem 

tekniske detaljer og en overordnet diskussion af vandplanlægningen, men at der fortsat arbejdes med 

formen på mødet. Christian Vind opfordrede i forlængelse heraf til, at deltagerne fremsender konkrete 

ønsker til både form og dagsorden.  


