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Harley Bundgaard Madsen (MST, Fyn) 

Peter Kaarup (MST, Østjylland) 

Malene Aarslev (MST) (ref.) 

 

 
Ad punkt 1. Velkomst v/Afdelingschef Christian Vind fra Miljø- og Fødevareministeriets 

departement 

 

Christian Vind (MFVM) bød velkommen og præsenterede dagens program. Christian Vind oplyste 

desuden, at præsentationen af de to projekter” Marint miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer” 

og ”Makrofytindeks i kystvande”, som oprindeligt var på dagsordenen til dagens møde, i stedet vil blive 

præsenteret på næste møde, som afholdes den 14. september.  
 

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

Vicedirektør Mads Leth-Petersen, MST 

 

Mads Leth-Petersen (MST) gennemgik den foreløbige plan for kommende møder i Faglig 

Referencegruppe og præsenterede listen over projekter, som indgår i arbejdet med det faglige grundlag 

for tredje generation vandområdeplaner.  

 

Det blev understreget, at projektlisten primært omfatter de projekter, som allerede har opnået 

finansiering, og at det derfor er muligt, at den vil blive ændret, hvis der politisk besluttes yderligere 

projekter.  

 

Mads Leth-Petersen opfordrede til, at man retter henvendelse, hvis man har ønsker om at blive 

præsenteret for andre projekter fra listen, end de som er planlagt for de kommende møder.  

 

Det blev aftalt, at fristen for at afgive sådanne ønsker til projektpræsentationer er 14 dage.  

 

Ad punkt 3. Økonomisk analysegrundlag v/ Line B. Hansen (AU), Berit Hasler (AU) og 

Brian Jacobsen (KU)  
 

Sara Westengaard Guldagger (MST) gav indledningsvist en kort introduktion til projektet og dets 

betydning for arbejdet med tredje generation vandområdeplaner.  

 

Line B. Hansen (AU) og Brian Jacobsen (KU) orienterede herefter om projektet, herunder grundlaget 

for de tre økonomiske modeller, der indgår. Projektet videreudvikler grundlaget for en geografisk 

differentieret analyse for næste generation af vandområdeplanerne.  

 

Der blev efterfølgende bl.a. spurgt til datagrundlaget for scenarieberegninger, og Sara Westengaard 

Guldagger svarede, at der er planer om at lave opdaterede scenarieberegninger i 2020.  
 

Ad punkt 4. Gennemgang af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande 

v/ Karen Timmermann (DCE) og Anders Erichsen (DHI)  

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) orienterede kort om formålet med projektet og dets betydning for 

arbejdet med tredje generation vandområdeplaner. 

 

Karen Timmermann (DCE) introducerede projektet og opridsede baggrunden for anvendelse af 

typologi i de nuværende 2. generation vandområdeplaner samt anbefalingerne fra den internationale 
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evaluering af modelgrundlaget, som blev foretaget i 2017.  Anders Erichsen (DHI) gennemgik derefter 

de forskellige elementer i projektet.  

  
Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til, hvilke data man inddrager, samt om der tages højde for 

effekterne af tilstrømning af grundvand. Anders Erichsen svarede, at der vil blive inddraget data så 

langt tilbage, som der foreligger valide data. Datagrundlaget stammer primært fra perioden 1990 og 

frem, og er således mere sparsomt i årene førend der blev foretaget omfattende belastningsreduktioner 

af fosfor på de kommunale renseanlæg. Man er opmærksom på, at grundvand kan være en faktor i 

enkelte vandområder.  

 

Der blev opfordret til at tænke projektet sammen med et projekt om sæsonudsving i belastningen. 

 

Ad punkt 6. Kortlægning af fosforfølsomme kystvandområder v/ Karen Timmermann 

(DCE) 

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) orienterede kort om formålet med projektet og dets betydning for 

arbejdet med tredje generation vandområdeplaner. Herunder at kystvandenes fosforfølsomhed er en 

mindre del af et større projekt – ”Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark” – 

som også omfatter fosfors transportveje fra dyrkningsjorde, følsomhed af vandløb og søer, 

kildeopsplitning mv. 

 

Karen Timmermann (DCE) orienterede om projektets opbygning samt om årsagerne til at undersøge 

fosforfølsomhed og valg af indikatorer. Der blev desuden vist foreløbige resultater af projektet.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til håndtering af sæsonvariation for den relative betydning af fosfor 

og kvælstof og til brugen af indikatorer. Karen Timmermann oplyste, at man anvender de indikatorer, 

som indgår i vandrammedirektivet, og som man har data for. Mads Leth- Petersen (MST) oplyste, at 

Miljøstyrelsen er ved at undersøge mulighederne for et projekt med fokus på sæsonvariation. 

 

Ad punkt 7. Videreudvikling af marine modeller v/ Karen Timmermann (DCE) og 

Anders Erichsen (DHI) 

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) orienterede kort om formålet med projektet og dets betydning for 

arbejdet med tredje generation vandområdeplaner. 

 

Anders Erichsen (DHI) gennemgik baggrunden for projektet, herunder anbefalingerne fra den 

internationale evaluering. Herefter blev de enkelte dele af projektet præsenteret.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til brugen af lysdæmpningskoefficient som proxy for 

ålegræsudbredelse og brugen af ekspertskøn. Karen Timmermann svarede (DCE), at der ikke 

eksisterer bedre data for ålegræsudbredelse, men at hvis det bliver muligt at få sådanne data, vil de 

blive indarbejdet i modellerne. Det blev bekræftet, at man i videreudviklingen af modellerne vil følge 

anbefalingen fra den internationale evaluering om at undgå/begrænse brugen af ekspertskøn. 

 

Der blev spurgt til mulighederne for at opgøre usikkerhed ved modellerne. DCE er opmærksomme på 

udfordringerne og kigger på forskellige analysetilgange. Det er forventningen at modellerne vil kunne 

harmoniseres, så ekspertskøn vil kunne begrænse. I det videre arbejde vil forholdet imellem N- og P-

begrænsning ligeledes indgå. 
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Mads Leth-Petersen (MST) bemærkede afslutningsvis, at de marine modelprojekter præsenteres for 

den Faglige Referencegruppe flere gange. Der blev spurgt til, om der vil blive nedsat en følgegruppe til 

modelarbejdet, og Mads Leth-Petersen bekræftede, at der vil blive etableret en sådan. 

 

Ad punkt 8. Evt. og afrunding v/ Christian Vind 

 

Christian Vind (MFVM) takkede for gode præsentationer og spørgsmål og mindede om, at man må 

melde ind, hvis der er ønsker til præsentationer. Næste møde holdes den 14. september fra 10.00-

14.00. 

 

Danske Vandløb spurgte om resultater fra de nye målestationer i FLP for stoftransport blev anvendt i 

modelarbejdet. Peter Kaarup svarede, at resultaterne både blev anvendt til at forbedre grundlaget for 

modellerne, der beskriver udledningen af næringssalte, og til at udvide det opland, der er dækket af 

målinger.   

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) bemærkede, at præsentationen af midtvejsstatus på projektet 

”Gennemgang af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande” flyttes fra næste møde i 

september til det efterfølgende møde i december. 

 

Der blev spurgt til, om det er muligt at give en status for de enkelte præsentationer i referatet. Mads 

Leth Petersen svarede, at dette vil blive for omfattende, men at man i stedet vil lave en oversigt over 

forventet start- og sluttidspunkt for de enkelte projekter, som vil blive udsendt efter mødet.  


