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Deltagere 

 

Anja Skjoldborg Hansen (Aarhus Universitet, DCE) 

Anders Vest (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Esben Auken (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Martin Søndergaard (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Liselotte Sander Johansson (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Torben Lauridsen (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Jørgen Evald Jensen (Bæredygtigt Landbrug) 

Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug) 

Poul Vejby (Bæredygtigt Landbrug) 

Paula Vergés (COWI) 

Walter Brüsch (Danmarks Naturfredningsforening, via Skype) 

Kurt Møller (Danske Regioner) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Helge Danneskiold-Samsøe (Danske Vandløb) 

Ib Walther Jensen (Danske Vandløb) 

Claus Vangsgård (DANVA) 

Jens Tørsløv (DHI - oplægsholder) 

Jørn Rasmussen (Fair Spildevand) 

Birgitte Hansen (GEUS – oplægsholder) 

Niels Erik Vedel (Kommunernes Landsforening) 

Brian Jacobsen (Københavns Universitet - oplægsholder) 

Helge Lorenzen (LandboSyd) 

Marie Østergaard (Landbrug & Fødevarer) 

Nikolaj Ludvigsen (Landbrug & Fødevarer) 

Janne Møller (Rambøll) 

Søren Laurentius Nielsen (Roskilde UniversitetsCenter) 

Rikke Krogshave Laursen (SEGES, via Skype) 

Charlotte Kjærgaard (SEGES, via Skype) 

Søren Kolind Hvid (SEGES, via Skype) 

Michael Clausen (Landbrugsstyrelsen) 

Peter Østergaard Have (MFVM Departement - formand) 

Signe Cecilie Mathiassen (MFVM Departement) 

Mogens Brandt Kaasgaard (MFVM Departement, via Skype) 

Henrik Leth Jørgensen (MFVM Departement, via Skype) 
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Mette Lise Jensen (MFVM Departement, via Skype) 

Oliver Ries (MFVM Departement, via Skype) 

Ronnie Juhler Pedersen (MFVM Departement, via Skype) 

Anne Munch Christensen (MFVM Departement, via Skype) 

Anne Marie Carstens (MFVM Departement, via Skype) 

Mads Leth-Petersen (MST) 

Harley Bundgaard Madsen (MST) 

Peter Kaarup (MST) 

Jane Hansen (MST) 

Lidde Bagge Jensen (MST) 

Berit Borksted (MST) 

Bror Andreas Christensen (MST) 

Malene Aarslev (MST - ref.) 

 

 

Referat  

 

Punkt 1:  Velkomst v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM Departement  

 

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

Østergård Have orienterede desuden om, at de planlagte projektpræsentationer fra det aflyste møde i 

juni 2019 i stedet vil blive givet på dette og det efterfølgende møde.  

 

Referatet fra sidste møde, den 29. april 2019, har været udsendt til mødekredsen, og der er ikke 

indkommet bemærkninger. Referatet blev godkendt.  

 

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

Mads Leth-Petersen, MST 

 

Mads Leth-Petersen (MST) bød velkommen og orienterede om styrelsens nye placering i Odense og 

om kommende møder i Faglig Referencegruppe (FRG). 

 

Punkt 3: Økonomisk analyse af vandanvendelsen v. Brian Jacobsen, KU (IFRO) 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) gav en kort introduktion til projektet. Brian Jacobsen (KU IFRO) 

præsenterede projektet.  

 

Der henvises, ligesom for de øvrige faglige oplæg, til de udsendte slides. 

 

Efterfølgende var der en drøftelse af projektets indhold. Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug) 

påpegede, at landbrugets dræning bør indgå i den økonomiske analyse af vandanvendelsen. 

Ministeriet og Brian Jacobsen oplyste som svar herpå, at dræning som tema er behandlet i projektet i 

det omfang, data har været til rådighed. Analyser af anden vandanvendelse indgår også i projektet. De 

positive økonomiske gevinster af forbedret vandkvalitet, som opnås ved indsatserne i 

vandområdeplanerne frem til 2027, vil blive behandlet yderligere i det separate projekt om 

værdisætning af gevinster ved forbedret vandkvalitet, som præsenteres på FRG den 1. oktober.  

 

Der var forud for mødet indsendt spørgsmål til projektet om økonomisk analyse af vandanvendelsen. 

Spørgsmålene blev adresseret under drøftelserne om projektet. Under drøftelserne påpegede Jørn 

Rasmussen (Fair Spildevand), at lovgivningen bag forsyningsselskaberne giver ringe plads til 
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innovation og alternative miljørigtige renseløsninger. MST svarede, at dette var uden for projektets 

ramme. 

 

Punkt 4: rOPEN og MapField v. Birgitte Hansen, GEUS, Anders Vest, AU (DCE) og Esben 

Auken, AU (DCE)   

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. 

 

Esben Auken (AU) og Birgitte Hansen (GEUS) præsenterede projektet. Efterfølgende besvarede de 

spørgsmål fra mødedeltagerne til projektet.  

Punkt 5: Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer i søer v. Martin 

Søndergaard, AU (DCE) 
 
Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet. Martin Søndergaard (AU DCE) 

præsenterede projektet.  

 

Punkt 6: Fythobenthos i søer v. Liselotte Sander Johansson, AU (DCE) 

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet. Liselotte Sander Johansson (AU DCE) 

præsenterede projektet.  

 

Efter oplægget var en kort drøftelse af kiselalgers rolle i tilstandsvurderingen.  

 

Punkt 8: Kvalitetsindices til ikke interkalibrerede søtyper v. Martin Søndergaard, AU 

(DCE) 

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet. Martin Søndergaard (AU DCE) 

præsenterede projektet.  

 

Punkt 9: Fysisk-kemiske kvalitetselementer i vandløb v. Torben Lauridsen, AU (DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. Torben Lauridsen (AU DCE) præsenterede projektet. 

 

Efterfølgende var der en kort drøftelse af interkalibreringen af biologiske kvalitetselementer. Der er 

foretaget interkalibrering for fisk, smådyr og planter. Interkalibrering for alger forventes foretaget i 

efteråret 2019. 

 

Punkt 10: Identifikation og kvantificering af tilførsel af MFS fra diffuse kilder v. Jens 

Tørsløv, DHI 

 

Jane Hansen (MST) introducerede projektet og Jens Tørsløv (DHI) præsenterede projektet. 

Efterfølgende besvarede Jens Tørsløv spørgsmål fra mødedeltagerne om projektet.  

 

Punkt 11: Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

Departement 

 

Mellem punkt 10 og punkt 11 viste Jørn Rasmussen (Fair Spildevand) videoer fra området omkring 

Nykøbing Falster, hvor der er sket udledning af spildevand fra overløb. Jørn Rasmussen fremførte i 

den forbindelse, at videoklippene skal vise, at det er spildevandsoverløb, der hovedsageligt giver 
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problemer i det marine miljø. Mads Leth Petersen oplyste, at der i den konkrete sag fra videoklippene 

er dialog med forsyningen. 

 

Peter Østergård Have (MFVM Departement) og Mads Leth Petersen (MST) takkede for spændende 

oplæg og drøftelser på mødet.  

 

Det blev oplyst, at de næste møder i FRG er kalendersat til den 1. oktober 2019 og 15. november 2019.   

 

På mødet den 1. oktober forventes følgende projekter bl.a. præsenteret:  

 Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvande i 

vandområdeplanerne 

 Værdisætning af gevinster ved forbedret vandkvalitet  

 Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb. 

 Anvendelse af de marine økosystemmodeller til beregning af referencetilstande og 

målbelastninger – metodegrundlaget 

Mads Leth Petersen opfordrede til, at mødedeltagerne melder ind, hvis der er ønsker til præsentation  

af specifikke projekter. 

 


