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Referat  

 

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

 

Peter Østergård Have (MFVM Departement) bød velkommen og orienterede om dagens program. Det 

blev oplyst, at Mads Leth Petersen (MST) var forhindret i at deltage i dagens møde.  

 

Peter Østergård Have orienterede om, at der er indkommet nogle bemærkninger til referatet fra sidste 

møde i Faglig Referencegruppe den 6. september 2019. Herunder er der kommet ønsker om 

detaljerede gengivelser af enkelte drøftelser fra mødet. Peter Østergård Have oplyste, at ministeriet 

forsøger at afspejle de drøftede emner overordnet i referaterne. Peter Østergård Have understregede, 

at det er drøftelserne på selve mødet, der er centrale, og at formålet med mødereferaterne ikke er at 

gengive de enkelte mødedeltageres præcise formuleringer. Man er velkommen til at melde ind, hvis 

man mener, at der er nogle emner, som er blevet overset i referatet. 

 

Punkt 3. Status for videreudvikling af de marine økosystemmodeller til brug for VP3 

samt præsentation om metodegrundlaget for anvendelse af modellerne til beregning af 

referencetilstande og målbelastninger v. Karen Timmermann, AU (DCE) og Anders 

Erichsen, DHI   

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet.  

 

Karen Timmermann (AU, DCE) og Anders Erichsen (DHI) præsenterede status for udviklingen og 

anvendelsen af de statistiske modeller og de mekanistiske modeller for kystvande.  

 

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

 

Efterfølgende besvarede forskerne spørgsmål fra mødedeltagerne. Det blev bl.a. oplyst, at der i de 

statistiske modeller indgår modellernes forklaringskraft for indikatorerne i forhold til kvælstof- og 

fosforbelastningen af de enkelte fjorde og kystvande. Omfanget af påvirkning fra andre presfaktorer 

samt klimapåvirkninger kortlægges i separate projekter, og resultaterne heraf vil kunne 

sammenholdes med resultaterne af modelberegningerne, når de foreligger. Modellerne er stadig under 

udvikling og forventes afsluttet i november 2019. Næste stadie, anvendelsen af modellerne, udføres i 

første halvår af 2020.  

 

Ministeriet oplyste afslutningsvist, at modellerne vil blive præsenteret for FRG igen på et senere 

tidspunkt. 

Punkt 4: Gennemgang af grundlaget for karakterisering, typeinddeling og 
afgrænsning af kystvande i vandområdeplanerne v. Karen Timmermann, AU 
(DCE) og Anders Erichsen, DHI   
 

Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet.  

 

Karen Timmermann (AU, DCE) og Anders Erichsen (DHI) præsenterede projektet og besvarede 

spørgsmål fra mødedeltagerne. I forhold til vandområder med sluser, som i projektet bliver 

karakteriseret som stærkt fysisk modificerede marine områder, fx Ringkøbing Fjord, blev det bl.a. 

oplyst, at man i projektet tager udgangspunkt i den nuværende slusepraksis for vandområderne. Hvis 

slusepraksis ændres, kan det få betydning for miljøtilstand og miljømål for det pågældende 
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vandområde. Ministeriet oplyste, at den justerede afgrænsning af kystvandområderne i projektet ikke 

vil få betydning for vandrådsarbejdet.  

 

Punkt 6: Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i 

små vandløb v. Jes Rasmussen, AU (DCE) 
 
Lidde Bagge Jensen (MST) introducerede projektet. Jes Rasmussen (AU, DCE) præsenterede projektet 

og besvarede spørgsmål fra mødedeltagerne. Ministeriet oplyste som svar på spørgsmål, at der tages 

højde for hydromorfologi i vandløbsforvaltningen, da man arbejder med en særskilt kategori for 

blødbundsvandløb. Ministeriet oplyste desuden, at DCE arbejder med et parallelt projekt om 

validering/modificering af de eksisterende modelligninger for sammenhængen mellem vandføring og 

økologisk tilstand i vandløb. Endvidere ser GEUS på betydning af vandindvinding for den kvantitative 

tilstand for grundvandsforekomster. 

 

Punkt 7: Verifikation af dansk fiskeindeks for vandløb v. Jes Rasmussen, AU (DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. Jes Rasmussen (AU, DCE) præsenterede projektet og 

besvarede spørgsmål fra mødedeltagerne. På spørgsmålene svarede Jes Rasmussen bl.a., at der 

forekommer en større artsdiversitet i den lithauiske fiskefauna end i den danske. Indekset eller 

grænseværdierne mellem tilstandsklasserne vil skulle tilpasses, hvis det skal anvendes til danske 

vandløb.  

 

På spørgsmål herom oplyste ministeriet, at der også indgår kemiske målinger af miljøfarlige 

forurenende stoffer i tilstandsvurderingen af vandløb, men at også de biologiske kvalitetselementer 

anvendes, idet de er en grundlæggende del af tilstandsvurderingen i vandrammedirektivet.  

 

Punkt 8: Gevinster ved forbedret vandkvalitet v. Marianne Zandersen, AU (DCE) 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) introducerede projektet. Marianne Zandersen (AU, DCE) præsenterede 

projektet. Efterfølgende var der en kort drøftelse af betalingsvilje og huspriser. Marianne Zandersen 

oplyste, at der findes studier, der viser, at forbedret vandkvalitet har medført stigende huspriser. 

Ministeriet opfordrede til, at man melder ind, hvis man har kendskab til studier, som kan bidrage med 

yderligere viden i forhold til projektet.  

 

Punkt 9: Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

Departement 

 

Peter Østergård Have takkede for et godt møde og orienterede om det foreløbige program for næste 

møde den 15. november 2019, idet der dog blev taget forbehold for mulige ændringer:   

 Sammenhænge i det marine miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer  

 Status for udvikling og interkalibrering af makrofytindeks for kystvande 

 Kvantitativ tilstand for grundvand 

 Tilstandsvurderinger fsva. nitrat i grundvand  

 Hydromorfologiske kvalitetselementer i vandløb.  
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Fair Spildevand anmodede om, at der fremskaffes verificerbar dokumentation  

(svarende til et fuldskalaforsøg) for, at nitratkvælstof isoleret set er skadeligt for det marine miljø.  

Ministeriet noterede sig Fair Spildevands synspunkt.  


