
 

 

Vandplaner og Havmiljø

J.nr.: NST-4203-00059

Ref.: lykgu

Den 5. juli 2013

  

BILAG 1

Referat fra første møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 4 om 

vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning d. 25. juni 2013 

Eksterne deltagere: 

Irene Asta Wiborg, Videncentret for Landbrug 

Knud Erich Tonke, Videncentret for Landbrug 

Kitt Bell Andersen, Landbrug & Fødevarer 

Lise Johnsen, Landbrug & Fødevarer 

Søren Vestergaard, Bæredygtigt Landbrug 

Keld Stenlien Hansen, Bæredygtigt Landbrug 

Jan Hjeds, Danske Vandløb 

Knus Erik Bang, Danske Vandløb 

Jan Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Verner Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Søren Brandt, KTC 

Steen Ravn Christensen, KTC 

Niels Philip Jensen, KL 

Henrik Lynghus, Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 

John Voss, NaturErhvervstyrelsen 

Naja Steen Andersen, NaturErhvervstyrelsen 

Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen 

Kåre Svarre Jakobsen, Naturstyrelsen 

Katrine Fabricius, Naturstyrelsen 

Marie Brammer Nejrup, Naturstyrelsen 

Per Helmgaard, Naturstyrelsen 

Ivan Ben Karottki, Naturstyrelsen 

Lykke Guldbrandt, Naturstyrelsen 

 

Dagsorden, jf. mødeindkaldelse af 12. juni 2013: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af kommissorium 

3) Godkendelse af projektbeskrivelse 

4) Brainstorm over eksempler på strategiske anvendelser af 

vandløbsrelaterede virkemidler ift. klimatilpasning  

5) Evt. 

 

 

~oOo~ 

 

Ad dagsordenspunkt 1)  

Naturstyrelsen ved kontorchef Thomas Bruun Jessen (TBJ) bød velkommen, idet 

der henvistes til opstartsworkshoppen afholdt den 11. december 2012. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
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Ad dagsordenspunkt 2) 

TBJ gennemgik de ændringer, der var foretaget i kommissoriet siden workshoppen 

i december 2012.  

 

Danske Vandløb ønskede ordet ”haft” i kommissoriets leveranceafsnit slettet. 

Dette vil blive rettet i kommissoriet. 

 

KTC, Landbrug & Fødevarer, m.fl. ønskede fokus i kommissoriet på rammerne for 

opgaven. Det blev derfor besluttet at indføre en passus om identifikation af 

barrierer i forhold til evt. anvendelse af indsatserne. 

 

NaturErhvervstyrelsen efterlyste reference til regeringens klimatilpasningsplan. 

Naturstyrelsen afviste dette, da opfølgningen herpå kører i et separat spor. 

 

TBJ understregede, at arbejdsgruppen har til formål at identificere hvilke af de 

eksisterende virkemidler i vandplanerne, man ville kunne placere mere intelligent 

for at sikre klimatilpasning, men hvis der findes eksempler udenfor vandplanerne, 

kunne disse også indgå i gruppens leverance. Spørgsmålet om udvikling af 

alternative virkemidler, eksempelvis dobbeltprofiler, hørte til arbejdsgruppe 3.  

 

Ligeledes understregede TBJ, at formålet med vandplanerne er at forbedre den 

økologiske tilstand, i hvilken forbindelse man så gerne vil identificere 

synergieffekter til klimatilpasning. Formålet med vandplanerne er imidlertid ikke 

at lave klimatilpasning per se. Klimatilpasningstiltag, der ikke forbedrer den 

økologiske tilstand, henhører under anden lovgivning. 

 

Det blev besluttet, at det tilrettede kommissorium cirkuleres skriftlig i 

kredsen med henblik på endelig godkendelse. 

 

Ad dagsordenspunkt 3) 

Med forbehold for konsekvensrettelser fra kommissoriet blev projektbeskrivelsen 

godkendt. Der blev i den forbindelse spurgt til tidsfristerne i beskrivelsen. 

Naturstyrelsen understregede vigtigheden af at få leverancen færdiggjort, så den 

ville kunne indgå i 2. generations vandplaner, men at det ikke kunne afvises, at 

nogle møder ville blive rykket lidt. 

 

Ad dagsordenspunkt 4)  

Indledningsvist gennemgik Naturstyrelsen ved kontorchef Kåre Svarre Jakobsen et 

oplæg vedrørende klimatilpasningsplaner.  

 

TBJ gav herefter mulighed for, at deltagerne fremlagde eventuelle idéer og 

eksempler på projekter, hvor indsatser havde synergieffekter til klimatilpasning. I 

den forbindelse blev følgende besluttet: 

 

- Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi holder ved næste 

møde et mundtligt oplæg om forskellige eksempler, bl.a. 

flytning af vandløb og dobbeltprofiler, hvor vandløb ikke 

uddybes 

- Danske Vandløb leverer et skriftligt oplæg om et konkret 

projekt, som Naturstyrelsen cirkulerer inden næste møde 

- Videncentret for Landbrug holder – evt. med bidrag fra KTC – 

ved næste møde et mundtligt oplæg om et netværksprojekt om 

landmanden som vandforvalter 
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- Danmarks Sportsfiskerforbund leverer et skriftligt oplæg om 

klima og vandløb 

  

Ad dagsordenspunkt 5) 

Der blev udtrykt ønske om, at der eventuelt ville blive afholdt mere end 3 møder, 

hvilket Naturstyrelsen ikke afviste muligheden for.  

 

 

 

 

 


