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Referat af møde i Faglig Referencegruppe fredag den 1. marts 
kl.10.00-13.45 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 
København Ø.  
 

 

Deltagere: 

 

Annette Baattrup-Pedersen (Aarhus Universitet, DCA – oplægsholder) 

Hanne Bach (Aarhus Universitet, DCE)  

Anja Skjoldborg (Aarhus Universitet, DCE)  

Signe Jung-Madsen (Aarhus Universitet, DCE)  

Poul Vejby (Bæredygtigt Landbrug) 

Jørgen Evald Jensen (Bæredygtigt Landbrug) 

Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug) 

Henning Mørk (Danmarks Naturfredningsforening) 

Walter Brüsch (Danmarks Naturfredningsforening) 

Lisbeth Jess Plesner (Dansk Akvakultur) 

Kurt Møller (Danske Regioner) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Helge Danneskiold-Samsøe (Danske Vandløb) 

Claus Vangsgård (DANVA) 

Jens Kjerulf Petersen (DTU Aqua - oplægsholder) 

Poul L. Bjerg (DTU Miljø) 

Anders Chr. Erichsen (DHI) 

Luca Vezzaro (DTU – oplægsholder) 

Hans Jørgen Henriksen (GEUS) 

Niels Erik Vedel (Kommunernes Landsforening) 

Marie Østergaard (Landbrug & Fødevarer) 

Erik Jørgensen (Landbrug & Fødevarer) 

Carsten Bjørn (NIRAS) 

Lise Cold (Rambøll) 

Michael Olesen (Rambøll) 

Søren Laurentius Nielsen (RUC) 

Flemming Gertz (SEGES) 

Sara Egemose (SDU) 

Jacob Ingerslev (SWECO) 

Michael Claussen (Landbrugsstyrelsen) 

Torben Bramming Jørgensen (Limfjordsrådet - oplægsholder) 

Peter Østergaard Have (MFVM Departement - formand) 

Ronnie Juhler Petersen (MFVM Departement) 

Nicklas Schreiber Echsner-Rasmussen (MFVM Departement) 
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Lene Hartmann (MFVM Departement) 

Kirsten Flemming Hansen (MFVM Departement) 

Katrine Fabricius (MFVM Departement) 

Mads Leth-Petersen (MST) 

Harley Bundgaard Madsen (MST) 

Peter Kaarup (MST, Østjylland) 

Jane Hansen (MST) 

Lidde Bagge Jensen (MST) 

Berit Borksted (MST) 

Tina Buchholt Høj (MST) 

Malene Aarslev (MST - ref.) 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1:  Velkomst v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

 

Peter Østergård Have (MST) bød velkommen og præsenterede dagens program. 

 

Pkt. 2: Orientering om status for arbejdet med de faglige projekter v. vicedirektør Mads 

Leth-Petersen, MST 

 

Mads Leth-Petersen (MST) kvitterede for de gode faglige diskussioner i referencegruppen. 

 

Der er blevet efterspurgt, at MST kommunikerer mere lettilgængeligt om de mange komplekse faglige 

projekter i vandplanarbejdet. Dette ønske forsøger vi nu at efterkomme med vores nye hjemmeside, 

hvor vores faglige projekter præsenteres. Siden vil blive offentliggjort snart og I vil blive orienteret, når 

det sker. Udover denne side, som får en meget bred målgruppe, vil vi fortsat lægge materiale i form af 

projektbeskrivelser og slides fra møderne ud på Faglig Referencegruppes egen hjemmeside 

(https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-

vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/). 

 

De to næste møder i Faglig Referencegruppe er kalendersat til hhv. 29. april og 18. juni.  

 

Pkt. 3: Orientering om status for arbejdet med basisanalysen v. Jane Hansen, MST 

 

Jane Hansen (MST) orienterede om formålet med basisanalysen og status for arbejdet.  

 

Der henvises (generelt for alle de faglige oplæg) til de udsendte slides.  

 

Efterfølgende blev der spurgt til inddragelsen af vandrådene ift. at få en dybdegående systemforståelse 

af de enkelte vandområder.  

 

Mads Leth-Petersen svarede, at ministeriet har brugt mange ressourcer på at indsamle viden om 

vandområderne og at der løbende pågår overvejelser om, hvordan man kan lave den mest optimale 

inddragelse af lokal viden. Der vil altid kunne indsamles mere viden, men tidsfristerne i 

vandrammedirektivet skal overholdes.  

 

Der blev henvist til spørgsmål 28 til lovforslag L34 (Forslag til lov om ændring af lov om 

vandplanlægning og forskellige andre love): ”Hvordan kan nye vandløb, der ikke er kommet med i 

vandplanerne i første omgang, inddrages, hvis det giver økonomisk og naturmæssig mening?”  

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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samt til spørgsmål 426 omkring om dræning af er en del af begrebet ”vandanvendelsen” i 

vandrammedirektivet samt om der vil blive udarbejdet en økonomisk konsekvensanalyse efter 

vandrammedirektivet for de kommende vandområdeplaner, der bl.a. skal belyse 

vandområdeplanernes økonomiske konsekvenser for landbruget. 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) svarede, at der er igangsat projekter om analysegrundlag for beregning af 

de økonomiske konsekvenser af den kommende vandområdeplan. Projekter om analysegrundlag for 

beregning af økonomiske konsekvenser forventes præsenteret på næste møde i Faglig 

Referencegruppe den 29. april.  

 

Der blev spurgt til, om det bliver muligt at melde ind med lokal viden ift. karakterisering af 

vandområder og om fejl i data. Mads Leth-Petersen svarede, at man meget gerne må melde ind, hvis 

man finder fejl i data. Harley B. Madsen tilføjede, at interessenterne på det marine område allerede 

inddrages i karakteriseringen af vandområder via følgegrupper og at tilstandsvurdering på det marine 

område er en del af vandområdeplanerne og ikke basisanalysen. I den forbindelse modtager 

Miljøstyrelsen gerne lokale indspil. 

 

Pkt 4: Marint miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer v. Jens Kjerulf, DTU Aqua 

 

Harley B. Madsen (MST) gav en introduktion til projektet og præciserede, at der i projektet fokuseres 

på at analysere presfaktorernes påvirkning af kvalitetselementerne i vandrammedirektivet. En 

vurdering af presfaktorers påvirkning af havmiljøet generelt hører under havstrategidirektivet.   

 

Jens Kjerulf (DTU) præsenterede de udkast til resultater, som projektet har leveret indtil nu.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til hvilke data, der er inddraget i projektet samt til håndteringen af 

presfaktorer med ufuldstændigt datagrundlag. 

 

Jens Kjerulf svarede, at det er et begrænset antal presfaktorer, som der ikke findes tilstrækkeligt data 

for. I projektet fokuseres der på at identificere antropogene presfaktorer, som det er muligt at 

fastlægge et indsatsbehov over for. Hvis der ikke er tilstrækkelige data om en presfaktor, betyder det 

derfor ikke nødvendigvis, at presfaktoren ikke har en betydning, men blot at det ikke er muligt at 

operationalisere et indsatsbehov ud fra det eksisterende datagrundlag.  

 

Der blev spurgt til anvendelsen af år 1900 som referencetilstand. Jens Kjerulf svarede, at man i dette 

projekt ikke fokuserer på at finde referencetilstande og miljømål, men på trinnet før, som går på at 

identificere presfaktorer.    

 

Der blev desuden spurgt til inddragelsen af mikroplast, mulige cocktaileffekter og muligheden for at 

inddrage alle potentielle presfaktorer ud fra forsigtighedsprincippet. 

 

Harley Bundgaard Madsen svarede, at projektet fokuserer på presfaktorernes betydning for 

kvalitetselementerne i vandrammedirektivet. Mads Leth-Petersen tilføjede, at dette projekt er det 

første, der leverer et operationelt grundlag for håndtering af andre presfaktorer end næringsstoffer. 

Der kan altid efterlyses mere viden, men vi kan kun arbejde ud fra det videnskabelige grundlag der er, 

og som løbende bliver udbygget.  

 

Peter Østergård Have tilføjede, at projektbeskrivelsen og i den forbindelse afgrænsningen af projektet 

er blevet drøftet i projektets følgegruppe.  
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Pkt 5: Udvikling af indeks for vandløbsplanter i type 1 vandløb v. Annette Baattrup-

Pedersen, AU (DCE)  

 

Peter Kaarup (MST) gav en introduktion til projektet.  

 

Annette Baattrup-Pedersen (DCE) præsenterede projektet.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til interkalibrering i projektet, når type 1 er en national type.  

Peter Kaarup (MST) svarede, at man har foretaget interkalibrering af indeksene for type 2 og type 3 

vandløb, og har til opgave at oversætte dette til type 1 vandløbene.  

 

Der blev desuden spurgt til, om der rr taget højde for den kombinerede effekt af flere faktorer. Annette 

Baattrup-Pedersen svarede, at der er studier, der viser, hvilke faktorer der er de afgørende for 

planterne.  

 

Pkt 7: Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb v. Annette 

Baattrup-Pedersen, AU (DCE)  

 

Peter Kaarup (MST) gav en introduktion til projektet.  

 

Annette Baattrup-Pedersen (DCE) præsenterede projektet.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til inddragelsen af undersøgelser af vandløbs oprindelighed.  

 

Peter Kaarup (MST) svarede, at vurdering af om vandløb er kunstige beror på en vurdering på om de 

er anlagt på steder, hvor der oprindeligt ikke har været vand. Det afgøres bl.a. ved at se på kort fra 

sidst i 1800-tallet eller ældre. Vandløb kan også være stærkt modificerede, f.eks. hvis vandområder er 

afvandet og der er skabt en kanal i stedet for et vådområde eller en sø. Der pågår en vurdering af 

mulighederne for at udpege vandløb som stærkt modificerede på baggrund af indmeldinger fra 

kommuner og vandråd i 2017.  

 

Pkt 8: Stenrev (forsøgsprojekt Limfjorden) v. Torben Bramming Jørgensen, 

Limfjordsrådet 

 

Harley B. Madsen (MST) gav en introduktion til projektet. 

 

Torben Bramming Jørgensen (Limfjordsrådet) præsenterede projektet. 

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til, hvor stort et areal, der forventes at blive påvirket af 

iltproduktionen fra stenrevet, samt om iltproduktionen fra stenrevet vil blive opvejet af den ilt, som 

går til nedbrydning af makroalger. 

 

Torben Bramming Jørgensen svarede, at det er en del af projektet at vurdere, hvor stort det påvirkede 

areal vil være, samt at vurdere, om projektet samlet set vil være egnet som virkemiddel i 

vandområdeplanerne.   

 

Jens Kjerulf svarede, at idéen med projektet er, at ilten primært produceres mens algerne vokser, dvs. i 

perioden med risiko for iltsvind. Når algerne senere nedbrydes, vil der typisk være ilt nok til at undgå 

iltsvind.  
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Der blev desuden spurgt til effekten af projektet sammenlignet med projekter med direkte tilførsel af 

ilt.  

 

Harley B. Madsen svarede, at der er gennemført et modelprojekt med forsøg på iltning i Mariager 

Fjord, som desværre viste, at iltning ikke var effektivt som virkemiddel i Mariager Fjord.  

 

Der blev desuden spurgt til, om man har lavet målinger, der kan vise, at iltforholdene på bunden 

omkring stenrevet er forbedret. 

 

Torben Bramming Jørgensen svarede, at man har brugt data i bugten til at ekstrapolere data fra Livø, 

da man har forstyrret sedimentet omkring revet for meget til, at man kan tage brugbare målinger der.  

 

Pkt 9: Revurdering af person ækvivalent for fosfor v. Luca Vezzaro, DTU 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet.  

 

Luca Vezzaro (DTU) præsenterede projektet. 

 

Rapporten for projektet kan findes på DTU’s hjemmeside 

(http://orbit.dtu.dk/files/166318737/MST_rapport_ny_P_PE_jan2019.pdf). 

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til, om der er observeret et tilsvarende fald i fosforindholdet i 

spildevand i de øvrige HELCOM-lande.  

 

Luca Vezzaro svarede, at er det i hvert fald er tilfældet i Sverige og Norge.  

 

Der blev spurgt til, hvordan MST vil anvende resultaterne af projektet. 

 

Peter Kaarup svarede, at resultaterne forventes at blive brugt i belastningsopgørelserne til 

vandområdeplanerne for 3. planperiode.  

 

Der blev spurgt, hvorfor MST ikke opdaterer personækvivalenten for fosfor oftere. 

 

Harley B. Madsen svarede, at man har brug for et statistisk grundlag, før man kan lave en opdatering 

af personækvivalenten. Derfor går der noget tid, fra en ændring i fx fosforindholdet i vaskepulver kan 

omsættes til beregninger af ny personækvivalent. 

 

Pkt 10: Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

 

Peter Østergård Have takkede for spændende oplæg og drøftelser og informerede om kommende 

møder. De næste møder i Faglig Referencegruppe er kalendersat til hhv. 29. april og 18. juni. 

 

På mødet den 29. april er der foreløbig planlagt følgende præsentationer:  

 

 Afgrænsning af grundvandsforekomster 

 

 Vurdering af klimaændringers betydning for indsatsbehov i søer og kystvande 

 

 Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand fsva. nitrat 

 

http://orbit.dtu.dk/files/166318737/MST_rapport_ny_P_PE_jan2019.pdf
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 Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplanerne 

   

På mødet den 18. juni er der bl.a. planlagt følgende præsentationer:  

 

 Makrofytindeks i kystvande  

 

 Videreudvikling af marine modeller 

 

 Fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer i vandløb og søer  

 

 Kvalitetsindices til sjældne søtyper 

 

Der kan forekomme ændringer i programmerne. Hvis I har ønsker til præsentation af øvrige projekter,  

er I som altid velkomne til at melde ind.  

 

Slides fra mødet vil blive sendt ud. I vil desuden få tilsendt et link til den kommende side med 

præsentation af alle vandplanprojekter, så snart siden er klar.  


