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Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013,  
kl. 13-16 
 
Deltagerne fremgår af bilag 1. Alle de viste powerpoint-præsentationer lægges på Naturstyrelsens 

hjemmeside på: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/interessentinddragelse-i-

vandplanerne/faglige-referencegruppe/ 

 

Ad. Dagsordenspunkt 1. Velkomst  

Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede kort dagens program.  

 

Ad. Dagsordenspunkt 2. Status for vandplanlægningen og baggrunden for nedsættelse 

af Den Faglige Referencegruppe 

Mads Leth-Petersen orienterede bl.a. om status for vandplanlægningen og om baggrunden for 

nedsættelsen af Den Faglige Referencegruppe. Gruppen er nedsat på Naturstyrelsens initiativ, men 

skal fungere som et uafhængigt fagligt forum, der kan indgå i en tidlig dialog om det faglige grundlag 

for de kommende vandplaner. Mads Leth-Petersen takkede Kurt Nielsen for, at han har påtaget sig 

formandsskabet, og takkede deltagerne for, at de vil indgå som medlemmer af gruppen. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 3. Modelstrategien - særlige faglige udfordringer i relation til 

udvikling af modeller for kystvande. 

Harley Bundgaard Madsen gav en kort præsentation og indledning til dagsordenspunktet, og fortalte 

bl.a. om baggrunden for, at arbejdet med udvikling af modeller for kystvande er sat i gang. 

 

Harley Bundgaard Madsens oplæg blev efterfulgt af en faglig præsentation af arbejdet ved 

afdelingsleder Anders Eriksen, DHI, og seniorforsker Karen Timmermann, DCE.  

 

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

 1) Presfaktorer: Modelarbejdet kan ikke inddrage alle presfaktorer inden for projektets tidshorisont, 

men søger at inddrage effekter af muslingeskrab. 

 

2) Miljøfarlige forurenende stoffer: Ved siden af modelarbejdet indhentes viden ud fra foreliggende 

data, som indgår i de næste vandplaner. Gruppen havde ikke bud på, om miljøfarlige stoffer har en 

effekt på fx ålegræs.  

 

3) De nye muligheder, man får med udviklingen af modellerne: Der adresseres flere kvalitetselementer 

(ud over ålegræs), og der opnås mere præcis viden om en række forhold og dermed mindre 

usikkerhed. 
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Sammenfatning på dagsordenspunkt 3. 

Kurt Nielsen konkluderede, at udgangspunktet er, hvad det er muligt at have klar til brug for de næste 

vandplaner, og hvad der skal arbejdes på at udvikle på længere sigt, så man står så stærkt muligt 

fagligt til arbejdet. 

 

Ad. Dagsordenspunkt 4. Retentionskort – metode til udvikling af modeller til beregning 

af retention 

Peter Kaarup indledte dagsordenspunktet med en kort redegørelse for formålet med, at arbejdet med 

retentionskortlægning/oplandsmodelleringen er sat i gang. Arbejdet er afgørende for, at man fremover 

kan differentiere og målrette indsatsen over for landbruget.  

 

Herefter holdt seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS, et oplæg om arbejdets nærmere indhold.  

 

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

 

1) Klima:Det blev oplyst, at DK-modellen bruges til at beskrive strømning, og det er muligt at skifte 

klima ud med et fremtidigt klimascenarie og derefter regne igennem, hvad det ændrer på 

strømningsveje og i forhold til arealerne. Det indgår derimod ikke, om klimaændringerne kan føre til 

nogle andre reduktionsforhold i overfladevandsystemet. 

 

2) Betydningen af dræning: Det blev drøftet, hvordan konsekvenserne af dræning kan håndteres i 

arbejdet, herunder at man ikke ved, hvor drænene er. Det blev oplyst, at dræning pga. høj 

grundvandsstand er beskrevet i modellen. Gruppen blev opfordret til at komme med råd til brug for 

arbejdet i 2014. En deltager mente, at man uden problemer kan regne på dræn på markniveau på 

teoretisk niveau, men det vil kræve meget mere information at gøre det i praksis, og det kan måske slet 

ikke lade sig gøre, fordi der er praktiske vanskeligheder. Der kom ikke yderligere input til spørgsmålet. 

 

3) Scaling: I oplandsmodellen gennemføres beregninger af retention på 1.500 ha skala. Den endelige 

skala for anvendelse af retentionskortene fastlægges på baggrund af en usikkerhedsvurdering. 

Gruppen blev spurgt, om der var bedre bud på, hvordan der skal arbejdes med vurdering af 

retentionen, og hvordan man kan komme længere ned end 1.500 ha. Der kom ingen input fra gruppen, 

ud over opfordringer til generelt at fortsætte arbejdet med at indhente yderligere viden. En deltager 

advarede imod, at man forsøger at komme meget længere ned i niveau, fx til 5 ha. Han støttede 

arbejdet med udviklingen af retentionskortet, men mente, at man herefter bør tage fat på nogle mindre 

oplande, få mere empiri, beskrive dem 100 % og skalere op herfra.  

 

4) Målrettet indsats, oversvømmelse af ådale og data: 

Det blev oplyst, at man anvender de data, der er gjort offentligt tilgængelige. Hvis kommuner og 

forsyningsselskaber har gemt relevante data nationalt, bliver de brugt.  

 

Endvidere blev det oplyst, at modellens beregningsstørrelse harmoniseres i forhold til 

overvågningsdataene. Det er også baggrunden for, at man ikke på nuværende tidspunkt kan gå 

længere ned end 1.500 ha.   

 

Sammenfatning af dagsordenspunkt 4 

Kurt Nielsen opsummerede forslag og anbefalinger: Der var stillet spørgsmål omkring dræningens 

rolle i forhold til modellen, og om hvordan man kommer videre med yderligere vurdering af 

dræningseffekten – hvis ikke i denne fase af arbejdet, så måske i den næste fase. Der havde været 

forslag om, at man skulle koncentrere sig om de mest sensitive marine områder. Der havde været en 

diskussion om scaling: Ønskes det, at man går længere ned end de 1500 ha, hvad er muligt, hvad kan 

data holde til, hvad kan vi kalibrere op imod, og hvor hurtigt kan det ske?  
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Ad. Dagsordenspunkt 5. Vandløb – metode til vurdering af om dræn bliver påvirket af 

hævet vandstand og i hvilket omfang 

Thomas Bruun Jessen præsenterede dagsordenspunktet. Naturstyrelsen har bedt DCE vurdere, hvad 

oversvømmede dræn betyder for afledningsevnen, og om dræn tilstoppes. Desuden testes værktøjet til 

konsekvensvurderinger af gennemførelse af indsatser. 

 

Chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE, holdt herefter et oplæg om DCE’s arbejde. 

 

Efter oplægget åbnede Kurt Nielsen for spørgsmål og kommentarer. Han anførte samtidig, at der i 

indlæggene var blevet efterlyst forslag til, hvad man skal gøre fremadrettet, så synspunkter og forslag 

blev efterspurgt. 

 

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

 

1) Effekten af at tilbageholde vand: Det blev anført, at klimaforandringerne skal indarbejdes i næste 

generation af vandplanerne, og at det i den forbindelse er vigtigt at se på vandtilbageholdelse i 

oplandene langt oppe i systemerne. Det blev også bemærket, at udviklingen i nedbør gør det relevant 

at se på konkrete værktøjer og metoder til vandtilbageholdelse, som kan implementeres på en relativ 

konkurrencedygtig måde. 

 

2) Metode: Poul Nordemann Jensen fremførte, at man med projektet undersøger, om man kan 

udskille en delmængde af vandløbene, hvor man med stor sandsynlighed kan sige, om der er 

problemer, hvis dræn oversvømmes eller ej. Der blev spurgt, om man kan inddrage oplandets 

beskaffenhed i analysen og se på, hvad oplandet består af – sand, ler eller lignende - som et mere 

overordnet afskæringskriterium. Poul Nordemann Jensen var enig i, at man måske kunne bruge 

tilgangen til at give nogle indikationer på, om der er sandsynlighed for det ene eller det andet.  

 

Det blev ligeledes fremhævet, at faldforholdene har en helt afgørende betydning for, hvad ændring af 

vandløbsvedligeholdelsen betyder.  

 

Endvidere blev der opfordret til, at man ser på kernen i hydrologien i drænrørene.  

 

3) Konsekvenserne af forringet dræning: Der var en drøftelse af behovet for at undersøge 

konsekvenserne af en eventuel forringelse af dræningseffekten pga. oversvømmelse af dræn, herunder 

effekten af opstuvning af vandløbsnære områder. Gruppen mente, at der er behov for at vide mere om 

påvirkningerne på landbrugs- og naturarealer. Poul Nordemann Jensen oplyste, at tænkningen i første 

omgang er at prøve at isolere vandstandsstigningens effekt på afvandingsforholdene.  

 

Kurt Nielsen spurgte, om der - fx i NAER-regi - er et udviklings-eller afklaringsarbejde i gang om, 

hvorvidt givne indsatser forringer dyrkningsbetingelserne på arealerne, men ingen havde oplysninger 

herom. 

 

En deltager opfordrede til, at landbrugsorganisationerne opretter en hjemmeside, hvor medlemmerne 

på matrikelniveau kan skrive, hvor deres dræn er placeret. I dag ved man ikke, hvor store arealer der 

er drænet. Arkivet er sidst opdateret i 1986. Viden om drænenes placering er vigtig, og er også er en 

forudsætning for at give erstatning, hvis landbruget vil have erstatning for ødelagte dræn.  

 

Kurt Nielsen afrundede dagsordenspunktet, og gruppen gik over til at behandle næste 

dagsordenspunkt.  
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Ad. Dagsordenspunkt 6. Kystvande, vandløb, søer – Inddragelse af nye 

kvalitetselementer 

Heidi K. Stranddorf introducerede dagsordenspunktet. Hun opridsede de EU-forpligtelser, som 

Danmark har på området. De EU-interkalibrerede kvalitetselementer skal anvendes, og for de 

områder, hvor der ikke er interkalibreret, skal interkalibreringen oversættes til nationale forhold.  

 

Poul Nordemann Jensens efterfølgende oplæg omhandlede interkalibreringen for både vandløb, søer 

og kystvande.  

 

Efter oplæggene bad Kurt Nielsen om bemærkninger og forslag. 

 

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

 

1)”One out- all out”-princippet og konsekvenserne af at indføre flere kvalitetselementer: Den Faglige 

Referencegruppe drøftede princippet ”One out- all out”, men konstaterede, at det i sidste ende er en 

EU-beslutning – og ikke op til hverken gruppen eller Naturstyrelsen - at beslutte, om princippet skal 

anvendes. Der blev herudover spurgt, om man vil kunne sammenligne historisk, om det nu med de nye 

kvalitetselementer er sværere at opnå god tilstand. 

 

Poul Nordemann Jensen oplyste, at man ved standardisering har forsøgt at sammenligne med 

vurderingen af vandløbsfaunaen fra 1970-80’erne, hvor man brugte nogle andre metoder, men det 

introducerer en usikkerhed, da man ikke bruger samme niveau og indsamlingsmetode. Kurt Nielsen 

bemærkede, at hvis man tager DVFI, så kan man godt se den historiske udvikling, da det er samme 

indeks, man anvender, og der er sket en markant forbedring af tilstanden, hvis man kigger på tværs. 

 

2) Yderligere kvalitetselementer: En deltager efterlyste flere kvalitetselementer, særligt elementer, der 

kan adresseres med modeller - velegnede modelindikatorer, fx biomasse, der kan adresseres med et 

indeks for fx funktionelle grupper. 

  

3) Målinger og indsvingningstid: En deltager efterlyste, at der - når man fastsætter grænsen for god 

tilstand i forhold til en bestemt parameter – også fastsættes bestemmelser om, hvor mange målinger 

der skal til for at sige, at miljøkravet ikke er opfyldt. En anden deltager påpegede vigtigheden af, at 

man - specielt i forhold til søer, der har en lang indsvingningstid – holder sig for øje, at når man 

inddrager nye kvalitetselementer ud over klorofyl og støtteparametre, så har man en endnu længere 

indsvingningstid, og derfor ser man ikke effekten af en indsats før om 1-2 planperioder. Man skal 

derfor indtænke, at man har noget forskydning i tid, også i forhold til diskussionen om ”one out-all 

out”.  

 

4) Alternativ håndtering af kvalitetselementerne i de marine områder: Gruppen blev spurgt om bud 

på, om man kan håndtere kvalitetselementerne ude i de marine områder på andre måder, end på den 

måde, som var fremlagt for Den Faglige Referencegruppe med modelprojektet (oversættelse af 

klorofyl).  

 

Der var ingen bud herpå, men Karen Timmermann oplyste, at de i deres arbejde helst ville basere sig 

på målinger langt tilbage i tiden, men sådanne målinger er der ikke på klorofyl.  

 

Ad. Dagsordenspunkt 7. Referencegruppens fremtidige virke og afrunding af dagen  

Kurt Nielsen takkede deltagerne for fremmødet og for deres gode bidrag og oplyste, at det er tanken at 

indbyde Den Faglige Referencegruppe til flere lignende møder, når der er nyt, som der kan gives råd og 

fagligt input til. Kurt Nielsen oplyste, at der udarbejdes et kort opsummeringsnotat af mødet. 
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Kurt Nielsen oplyste også, at man ville finde en måde, at dele indlæggene på, fx en hjemmeside. 

Naturstyrelsen står for dette. Næste møde i gruppen forventes afholdt omkring årsskiftet. Kurt Nielsen 

tilkendegav, at det havde været meget spændende at være samlet til diskussion, og spurgte, om 

gruppen havde forslag til en anden mødeform. Der var ingen forslag hertil. Mødet blev herefter 

afsluttet. 

 


