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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014, kl. 10-12
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Konstitueret vicedirektør Thomas Bruun Jessen bød velkommen. Dagsordenen blev
godkendt.
I mødet deltog:
Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforening (DSF)
Troels Garde Rasmussen, KL
Bjarne Bringedal Svendsen, KTC
Henning Mørk Jørgensen, DN
Claus Vangsgård, DANVA
Thyge Nygaard, DN
Kitt Bell Andersen, L&F
Niels Peter Nørring, L&F
Mette Fischmann, NaturErhvervstyrelsen (NAER)
Naja Steen Andersen, NaturErhvervstyrelsen (NAER)
Hans Thysen, Videncentret for Landbrug
Steen W Laursen, VFL
Thomas Bruun Jessen, konstitueret vicedirektør NST
Sara Røpke, kontorchef NST
Harley Bundgaard Madsen, kontorchef NST
Heidi Kristensen Stranddorf, kontorchef NST
Kirsten Flemming Hansen, funktionsleder NST
Lykke Guldbrandt, fuldmægtig NST
Ida Agnete Balslev, fuldmægtig NST
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Gruppen bad samtidig om, at kommende
referater udsendes tidligere, mens deltagerne stadig har mødet og debatten i erindring.
Naturstyrelsen gav tilsagn herom.
3. Basisanalysen

./.

Harley Bundgaard Madsen gav en præsentation af hovedtrækkene i basisanalysen.
Præsentationen blev efter mødet sendt til deltagerne og er vedlagt referatet.
Naja Steen Andersen, NAER, spurgte, hvor mange vandområder der indgår i
vurderingen af de 95 pct. af kystvandene, der har dårlig tilstand. NST oplyste, at der er
overvågningsdata for 79 pct. af kystvandene, og af disse har 95 pct. ikke en god tilstand.

Niels Peter Nørring, L&F spurgte, om vurderingen af tilstanden i de 95 pct. kystvande
med dårlig tilstand er baseret på modelberegninger. NST oplyste, at det er
overvågningsdata, der ligger til grund for vurderingen.
Hans Thysen, VFL, spurgte, hvorfor der var så mange lige vandløb aftegnet på GISeksemplet fra slideshowet. Thomas Bruun Jessen oplyste, at det altid afhænger af en
konkret vurdering, om et vandløb skal indgå i vandplanerne. De færreste vandløb lever
op til alle kriterier på hele strækningen, men NST vil gerne medtage sammenhængende
vandløbssystemer.
Henning Mørk Jørgensen, DN, spurgte, om baggrunden for udpegningen af vandløbene
fremgår af materialet til basisanalysen. Harley Bundgaard Madsen oplyste, at det
fremgår.
Niels Peter Nørring, L&F, spurgte til karakteriseringen af vandløb. Thomas Bruun
Jessen forklarede, at karakteriseringen i basisanalysen er foreløbig, og at den er baseret
på samme karakterisering som første generations vandplaner. Da første generations
vandplaner endnu ikke er vedtaget, har NST ikke oplysninger fra kommunale
forundersøgelser m.v. NST fremførte, at kommuner og vandråd har mulighed for at
kommentere på udpegningen af kunstige/stærkt modificerede vandløb, hvis de i
forbindelse med deres arbejde med forslag til de kommende vandløbsindsatser finder
udpegninger, som de ikke er enige i. Basisanalysen baserer sig på data til og med 2012.
Troels Garde Rasmussen, KL, undrede sig over, at en justering af den statslige
karakterisering skulle afhænge af kommunale forundersøgelser m.v. Dels er
tilskudsordning til forundersøgelser for ændret vandløbsvedligeholdelse ikke igangsat af
NST. Dels vil konsulentdata fra forundersøgelser i bedste fald kun være fra en relativ
lille del af de karakteriserede vandløb.
Niels Peter Nørring, L&F, anførte, at der i oversigten over væsentlige
vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO) fremgår flere påvirkninger end i
basisanalysen. Fx påvirkninger fra fiskeri, muslingeskrab mm. Harley Bundgaard
Madsen oplyste, at de øvrige påvirkninger fra VVO’en vil blive håndteret i forbindelse
med indsatsprogrammerne til vandområdeplanerne.
L&F ønskede en oversigt over, hvilke af de små vandløb der er med i basisanalysen, som
ikke opfylder alle kvalitetselementer. Thomas Bruun Jessen oplyste, at der ud over DVFI
(som også kan opfattes som en indikator for naturværdi) også indgår kriterier som fald,
slyngning og fysisk indeks. De små vandløb, der indgår i basisanalysen, er udvalgt, fordi
de har en høj naturværdi. NST udarbejder materiale herom.
Niels Peter Nørring, L&F spurgte, om NST er ophørt med at bruge amternes
kortmateriale som grundlag for vandplanlægningen. Han mente, at man stadig kan se
aftegningen af amtsgrænserne i udpegningen af vandløb i basisanalysen, og at der var
store forskelle mellem fx Nordjylland og Sønderjylland. Thomas Bruun Jessen oplyste,
at der grundlæggende er startet forfra med kortmaterialet, fordi der er udviklet
objektive kriterier, der er brugt ensartet over hele landet. En del af datamaterialet er dog
fra amternes tid, og det afspejles i basisanalysen, at man har haft varierende viden om
vandløbene i de forskellige amter. Det kan således have medført, at der er vandløb, som
opfylder kriterierne for at blive udpeget, men som ikke er blevet det, da der ikke har
foreligget tilstrækkelige oplysninger om disse vandløb.
Niels Peter Nørring, L&F, spurgte til oplysningerne i basisanalysen om udviklingen i
kvælstoftilførslen til kystvande, hvor der refereres et fald på 10.000 tons. NST oplyste,
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at der i DCE’s notat opgøres to tal, ved hjælp af en statistisk trendanalyse, på
henholdsvis 12.000 tons for udviklingen for udledning fra punktkilder og diffuse kilder
tilsammen og 10.000 tons for diffuse kilder alene. I basisanalysen kunne det have været
præciseret, at de 10.000 ton vedrørte diffuse kilder alene.
Lars Brinch Thygesen, DSF spurgte, om målopfyldelse betyder, at overvågningen af det
pågældende område standses. Harley Bundgaard Madsen svarede, at områder med
målopfyldelse fortsat følges af overvågningsprogrammet, men at der bruges flere
ressourcer på områder, hvor der mangler viden.
Henning Mørk Jørgensen spurgte, hvordan der vil blive fulgt op på de miljøfarlige
forurenende stoffer. Harley Bundgaard Madsen oplyste, at der er et stort datagrundlag
bag vurderingerne af forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer. Thomas Bruun
Jessen supplerende med, at når et område har dårlig kemisk tilstand, skal dette
håndteres som led i den videre planlægningsproces. Med basisanalysen har NST vist,
hvor der er oplysninger om dårlig kemisk tilstand. Det er op til regeringen at beslutte,
hvad der skal gøres i hvilke vandområder.
I forlængelse af denne drøftelse nævnte flere mødedeltagere, at de gerne ville have en
gennemgang af kravene til kemiske målinger ift. fiskevandsdirektivet. NST tog ønsket til
efterretning.
Afslutningsvis spurgte Hans Thysen, VFL til de økonomiske konsekvensvurderinger af
indsatsprogrammet. Thomas Bruun Jessen svarede, at det ikke ligger i regi af
basisanalysen at foretage økonomiske konsekvensvurderinger. NST oplyste, at der vil
foreligge en økonomisk ramme for vandløbsindsatsen, som meldes ud til kommuner og
vandråd senest 1. april 2014. I den forbindelse vil økonomien i forbindelse med
anvendelsen af de forskellige virkemidler være beregnet. Udkast til bekendtgørelser om
indsatsprogram og miljømål bliver sammen med forslag til vandområdeplaner sendes i
6 måneders offentlig høring i december 2014, vil indeholde de endelige virkemidler.

4. Opfølgning på Vandløbsforum
Thomas Bruun Jessen orienterede om fremdriften i de 5 grupper under Vandløbsforum.
Gruppe 1: Gruppe 1 har arbejdet med grundlaget for prioritering af en styrket
vandløbsindsats gennem vurdering af danske vandløbs naturværdi. Der var forskellige
holdninger i gruppen om udpegning af vandløb - spændende fra ca. 10.000 km-26.000
km. Gruppens resultater er blevet forelagt for regeringen, som på den baggrund traf
beslutning om at målsætte ca. 19.000 km vandløb. Gruppens arbejde har været anvendt
ved udarbejdelsen af basisanalysen.
Gruppe 2: Gruppen har arbejdet med kriterier for udpegning af stærkt modificerede
vandløb. Gruppen har ikke afrapporteret endeligt, og det ser ikke ud til, at der kan
opnås enighed i gruppen om fastlæggelse af kriterier. Derfor videreføres de hidtidige
kriterier fra 1. planperiode som grundlag for de foreløbige udpegninger af stærkt
modificerede vandområder i basisanalysen. Denne udpegning vil også danne
udgangspunktet for udmeldingen af vandløbsindsatserne til kommuner og vandråd den
1. april 2014. Det blev i den forbindelse fremhævet, at hvis kommuner og vandråd i
forbindelse med deres arbejde bliver opmærksomme på, at der er vandløb, der bør have
en ændret karakterisering, kan oplysninger herom indsendes til Naturstyrelsen, der så
vil foretage en nærmere vurdering af vandløbet.
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Gruppe 3 og 4: Disse grupper arbejder med vurdering af virkemidler til forbedring af
de fysiske forhold i vandløb og med vandløbsindsatsernes samspil med klimatilpasning.
Disse grupper nærmer sig afrapportering. Gruppernes resultater vil spille ind til
arbejdet i vandrådene. NST håber, at gruppens anbefalinger snart foreligger, så de kan
indgå i regeringens beslutninger om virkemidler.
Gruppe 5: Gruppe 5 arbejder med vandløb generelt. Gruppen er efter ønske fra
interessenterne sat på hold, så der har kunnet fokuseres på de grupper, der vedrører
arbejdet med 2. generations vandområdeplaner. NST forventer at kunne genoptage
arbejdet snarligst.
Thomas Bruun Jessen oplyste, at hver gruppe afsluttes med en række skriftlige
anbefalinger, der – når de er klar – vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens
hjemmeside.
Niels Peter Nørring, L&F spurgte til de økonomiske rammer for vandrådenes arbejde.
Thomas Bruun Jessen svarede, at der sammen med virkemiddelkatalog udsendes en
indikativ økonomisk ramme den 1. april 2014.
Lars Brinch Thygesen, DSF og Troels Garde Rasmussen, KL efterlyste begge materiale
før 1. april. Thomas Bruun Jessen svarede, at ministeren har lovet Folketinget, at
pakken kommer den 1. april. Det skønnes ikke muligt at levere noget før. NST og KL har
aftalt, at vandrådene kan mødes i marts for at drøfte mødeformer, modus m.v.
I forlængelse heraf efterlyste L&F et fælles papir om arbejdet i vandrådene. Thomas
Bruun Jessen tilkendegav, at et papir om vandrådenes opgaver, kan udarbejdes og
rundsendes til kommuner og organisationer med henblik på at få klarhed over
kommunikationen. NST oplyste i den forbindelse, at det er op til kommunerne at
beslutte antal møder – herunder også at beslutte, hvornår vandrådenes første møde skal
afholdes.
Claus Vangsgaard, DANVA spurgte til køreplanen for undervandråd. Thomas Bruun
Jessen oplyste, at kommunerne kan søge om tilladelse til at dele et hovedvandopland i
to, men at NST ikke blander sig i, hvilke underarbejdsgrupper kommunerne måtte
ønske at nedsætte til vandrådene.
I forlængelse heraf understregede Thomas Bruun Jessen, at det er kommunernes
opgave at sekretariatsbetjene vandrådene og lede rådets møder.
Thomas Bruun Jessen orienterede om, at der i regi af Vandløbsforum har været et ønske
om en fælles opsamling for alle grupperne. Det er NST’s forventning at samle
leverancerne fra gruppe 1-4 i et fælles papir med et notat om, hvordan leverancerne vil
indgå i den videre planlægning. Med dette papir som grundlag påtænker NST at holde et
fælles møde med de 4 arbejdsgrupper, hvor der efter interessenternes ønske også kan
drøftes emner, der falder udenfor kommissorierne.
5. Status for grupperne
Status for grupperne under Vandløbsforum var fremlagt under dagsordenspunkt 4.
Harley Bundgaard Madsen orienterede om arbejdet i modeludviklingsprojektet.
Projektet skrider frem som planlagt, og det er forventningen, at modellerne for sø og
marin er klar til at indgå i vandplanlægningen i 2014. Oplandsmodellen vil kunne
foretage beregninger på grids af 1.500 HA og forventes at være klar til
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retentionsberegninger efter sommerferien. Det forventes, at den marine model kan
håndtere klimaeffekter.
I forhold til projektet om effekt af vandindvinding, oplyste Heidi K. Stranddorf, at DCE
er forsinket med en vurdering af biologiske kvalitetselementer. Data forventes klart i
første halvår af 2014.)

6. Kommende møder
Kirsten Flemming Hansen oplyste, at årets møder i Blåt Fremdriftsforum på baggrund
af doodle-afstemningen nu var fastsat til:


Onsdag den 7. maj 2014, kl. 10-13



Tirsdag den 19. august 2014, kl. 13-16



Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 13-16



Onsdag den 10. december 2014, kl. 13-16

7 Eventuelt
NST orienterede om, at der arbejdes på at afholde et møde for de landsdækkende
interesseorganisationer for at præsentere de rammer for vandrådenes arbejde, som vil
blive meldt ud den 1. april 2014. Mødet bliver forventeligt den 31. marts 2014, men NST
kan ikke sige mere konkret på nuværende tidspunkt.
Lars Brinch Thygesen, DSF, opfordrede mødedeltagerne til at se en lille film om fisk i
vandløb på www.fiskepleje.dk.
Der var en generel opfordring til i vandrådene at føre en konstruktiv debat i en sober
tone, og også respektere, at debatten om vandløbsindsatserne bør tages i de enkelte
vandråd, når de er nedsat.
Thomas Bruun Jessen afrundede mødet og takkede for deltagelsen og dagens debat.
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