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Deltagere: 

 

Karen Timmermann (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Hans Thodsen (Aarhus Universitet, DCE – oplægsholder)  

Brian Kronvang (Aarhus Universitet, DCE – oplægsholder) 

Hanne Bach (Aarhus Universitet, DCE)  

Anja Skjoldborg (Aarhus Universitet, DCE)  

Christen Duus Børgesen (Aarhus Universitet, DCA – oplægsholder) 

Helge Lorenzen (Agerskovgruppen) 

Poul Vejby (Bæredygtigt Landbrug) 

Paula Canal Vergés (COWI) 

Walter Brüsch (Danmarks Naturfredningsforening) 

Mads R. Thomsen (Dansk Akvakultur) 

Lisbeth Jess Plesner (Dansk Akvakultur) 

Kurt Møller (Danske Regioner) 

Knud Thonke (Danske Vandløb) 

Ib W. Jensen (Danske Vandløb) 

Claus Vangsgård (DANVA) 

Jens Kjerulf Petersen (DTU Aqua) 

Poul L. Bjerg (DTU Miljø) 

Anders Chr. Erichsen (DHI-oplægsholder) 

Erik Kock Rasmussen (DHI) 

Jørn Rasmussen (Fair Spildevand) 

Bertel Nilsson (GEUS - oplægsholder) 

Hans Jørgen Henriksen (GEUS - oplægsholder) 

Per Gundersen (Københavns Universitet) 

Niels Erik Vedel (Kommunernes Landsforening) 

Anders Panum (Landbrug & Fødevarer) 

Marie Østergaard (Landbrug & Fødevarer) 

Martin Kielland (Rambøll) 

Søren Laurentius Nielsen (RUC) 

Charlotte Kjærgaard (SEGES)  

Flemming Gertz (SEGES – via Skype) 

Rikke Krogshave Laursen (SEGES – via Skype) 

Jacob Ingerslev (SWECO) 

Michael Claussen (Landbrugsstyrelsen) 

Christian Vind (MFVM Departement) (Formand) 

Peter Østergaard Have (MFVM Departement) 

Ronnie Juhler Petersen (MFVM Departement) 
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Nicklas Schreiber Echsner-Rasmussen (MFVM Departement) 

Henrik Leth Jørgensen (MFVM Departement) 

Mette Lise Jensen (MFVM Departement) 

Mogens Brandt Kaasgård (MFVM Departement) 

Katrine Fabricius (MFVM Departement) 

Mads Leth-Petersen (MST) 

Harley Bundgaard Madsen (MST) 

Peter Kaarup (MST, Østjylland) 

Lidde Bagge Jensen (MST) 

Asger Petersen (MST) 

Sophie Winther (MST) 

Mia Rohde Nielsen (MST) 

Camilla Friborg (MST) 

Tina Buchholt Høj (MST) 

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.  
 

Ad punkt 2. Orientering om arbejdet med faglige projekter v/ Vicedirektør Mads Leth-

Petersen, MST 

 

Mads Leth-Petersen (MST) bød ligeledes velkommen og takkede for de mange gode drøftelser i Faglig 

Referencegruppe og øvrige inddragelsesfora. Mads Leth-Petersen præsenterede desuden planen for 

det kommende møde den 1. marts 2019, samt den foreløbige plan for det efterfølgende møde, som 

forventes afholdt april/maj 2019. Der blev opfordret til, at man melder ind, hvis man har ønsker til 

præsentation af bestemte projekter på de kommende møder.  

 

Materiale fra møderne vil blive lagt ud på Miljøstyrelsens hjemmeside (https://mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-

vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/).  

 

Ad punkt 3. Videreudvikling af marine modeller v. Karen Timmermann (AU, DCE) og 

Anders Erichsen (DHI) 
 

Christian Vind (MFVM) gav en kort introduktion til projektet samt rapporten ”Anbefalinger til 

videreudvikling af modeller og metoder til brug for vandområdeplan 2021-2027”.  Der har været 

fremsat et ønske om en offentlig høring af rapporten. Rapporten er blevet præsenteret for 

følgegruppen for projektet om videreudvikling af marine modeller, hvor der er givet mulighed for at 

afgive skriftlige bemærkninger. Der bliver desuden afholdt et ekstra møde om rapporten. MFVM 

vurderer, at denne fremgangsmåde med en sammenhængende involvering af interessenter i selve 

projektudviklingen er mere relevant og nyttig end at sende rapporten i en offentlig høring. Det er 

desuden ved at blive undersøgt, om der er mulighed for få gennemført en international 

ekspertgennemgang af rapporten i forhold til anbefalingerne om modeludvikling fra det internationale 

ekspertpanel. 

 

Harley Madsen (MST) informerede om, at projektet er en opfølgning på den internationale evaluering 

af de marine kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne.  Modellerne skal bl.a. anvendes til 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
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fastlæggelse af referencetilstande og miljømål for planktonalger (klorofyl) samt beregninger af 

målbelastning (næringsstoffer) og indsatsbehov for målopfyldelse i kystvandene til brug for VP3. 

Videreudviklingen af modellerne forventes afsluttet i efteråret 2019, hvorefter modellerne skal 

anvendes til beregninger som anført. 

 

Karen Timmermann præsenterede den del af projektet, der omhandler statistiske modeller. [For 

opsummering af præsentationerne generelt henvises der til de udsendte slides].  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til håndteringen af variationer i næringsstoftilførsler, vind, 

temperatur og lagdeling i vandet. Karen Timmermann svarede, at man bruger modellerne til bl.a. at 

adskille betydningen af de forskellige faktorer og at man derved kan tage højde for variationen. Karen 

Timmermann oplyste endvidere, at der foreligger datagrundlag for mange år tilbage. 

 

Der blev desuden spurgt til, om man vil indbygge tværsystemiske effekter i modellerne, om der vil 

blive opnået systemforståelse for den enkelte fjord og om der vil blive lavet scenarier for 

klimaændringer. Karen Timmermann svarede bekræftende, at der vil blive indbygget tværsystemiske 

effekter i modellerne. Herudover vil data fra den enkelte fjord vil give forståelse for, hvordan fjorden 

reagerer på ændringer i fx næringsstoftilførsler eller ændret saltholdighed, eksempelvis Ringkøbing 

Fjord. Der vil også blive gennemregnet scenarier for effekter af klimaændringer. Disse forventes dog 

alene at blive udført med de mekanistiske modeller. 

 

Anders Erichsen præsenterede den del af projektet, der omhandler mekanistiske modeller. Faglig 

Referencegruppe havde ingen bemærkninger hertil. 

 

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

v. Karen Timmermann (AU, DCE) og Anders Erichsen (DHI) 

 
Karen Timmermann og Anders Erichsen præsenterede projektet.  

 

Faglig Referencegruppe havde ingen bemærkninger hertil. 

 

Ad punkt 5. Kemisk kontakt mellem grundvand og overfladevand v. Brian Kronvang  

(AU, DCE) 

 

Brian Kronvang præsenterede projektet.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt, om det er muligt at analysere for alle fremmede stoffer i 

grundvandet på én gang. Brian Kronvang svarede, at metoderne til en sådan analyse ikke er fuldt 

udviklede endnu, og at det derfor ikke har været muligt at inddrage i dette projekt.  

 

Der blev også spurgt til, om man måler påvirkningen i det overfladenære grundvand. Der blev svaret, 

at man tager højde for, om grundvandsforekomsterne har kontakt til overfladevand. 

 

Der blev desuden spurgt til, hvordan man i forbindelse med anvendelse af metoden vurderer, om 

overfladevandområder har målopfyldelse – om der kigges på hele vandområdet eller særskilt på 

enkelte målinger i et vandområde. Der blev svaret, at målopfyldelse for overfladevandområder 

vurderes som beskrevet i vandområdeplanerne og vandrammedirektivet, hvor der kigges på hele 

vandområdet.   
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Ad punkt 6. Grundvandsafhængige terrestriske økosystemer (GATØ) og søer v. Bertel 

Nilsson (GEUS) 

 

Bertel Nilsson introducerede projektet.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til, om den anvendte analysemetode for lokale overvågningsdata  vil 

betyde, at en grundvandsforekomster vil blive karakteriseret som værende  i god kvantitativ tilstand, 

hvis  et GATØ er for tørt på grund af tørke. Der blev svaret, at metoden vil registrere, hvis et GATØ er 

tørke-lidende, og efterfølgende afgøre om det skyldes menneskeskabte påvirkninger af den tilknyttede 

grundvandsforekomst.  

 

Der blev desuden spurgt til, om man har grupperet data efter hydroregimer i projektet, og om man har 

set på effekten af havstigninger som følge af klimaændringer. Bertel Nilsson svarede, at man ikke har 

inddraget disse i dette projekt.  

 

Ad punkt 7. Vandweb v. Hans Jørgen Henriksen (GEUS) 

 

Asger Petersen (MST) orienterede kort om formål og tidshorisont for projektet. Vandweb er et værktøj 

til brug for kommunernes sagsbehandlinger af vandindvindingstillader. Værktøjet forventes klar til 

brug primo 2019. 

 

Hans Jørgen Henriksen præsenterede projektet.  

 

Der blev spurgt til, om kommunerne har vist interesse for projektet. Hans Jørgen Henriksen svarede, 

at der lader til at være stor interesse fra kommunerne.  

 

Ad punkt 8. Opdatering af model for vandafstrømning og beregning af belastning for N 

og P v. Hans Thodsen (AU, DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) gav en kort introduktion til projektet. Omfanget af målinger af vand- og 

stoftransport i vandløbene blev med vedtagelse af Fødevare- og Landbrugspakken udvidet fra ca. 300 

stationer til ca. 500 i perioden frem til og med 2019. Den viden, der indsamles ved målinger kan 

anvendes de steder, hvor det ikke er muligt at måle ved at opdatere modellerne med den seneste viden.  

 

Hans Thodsen præsenterede projektet. 

 

Der blev spurgt til, hvilken tidsenhed belastning opgøres på, samt til tilgængeligheden af data. Der blev 

svaret, at modellen kører med data pr. måned. Data fra vand-delen af projektet vil blive tilgængeligt i 

ODA (http://dce.au.dk/overvaagning/databaser/oda/oda-indlaesnings-og-elektronisk-kontrol/).  

 
Ad punkt 9. Kortlægning af dræn, drænmålinger, samt vurdering af effektiv placering af 

virkemidler f.eks. minivådområder v. Christen Duus Børgesen (AU, DCA) 

 

Peter Kaarup (MST) gav en kort introduktion til projektet. I forståelsen af transport og omsætning af 

kvælstof fra mark til fjord er viden om drænene placering, og omsætningen i forskellige jordtyper, 

vigtige parametre.   
 

Christen Duus Børgesen, Aarhus Universitet, gennemgik projektet.  

 

http://dce.au.dk/overvaagning/databaser/oda/oda-indlaesnings-og-elektronisk-kontrol/
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Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til valideringen af data og udledningen af kvælstof i vinterhalvåret 

og betydningen af denne.  

 

Der blev svaret, at der er udført delvis validering, og at udledningen af kvælstof i vinterhalvåret også 

har betydning, da der sker en gradvis opblanding af vandmasserne, og at alt kvælstoffet derfor ikke vil 

blive transporteret bort.  

 

Ad punkt 10. Eventuelt og afrunding v/Mads Leth-Petersen (MST) 

 

Mads Leth-Petersen takkede for interessen ved dagens møde. 

 

Næste møde i Faglig Referencegruppe holdes den 1. marts 2019.  


