
 

  

Miljøstyrelsen 

REF. MAARS 

Den 15. november 2019 

 

 

  

 

 

Referat af møde i Faglig Referencegruppe fredag den 15. 
november kl.10.20-13.30 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 
5000 Odense C.   
 

 

 

Deltagere 

 

Søren Erik Larsen (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Torben Lauridsen (Aarhus Universitet, DCE - oplægsholder) 

Signe Jung Madsen (Aarhus Universitet, DCE) 

Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug) 

Poul Vejby-Sørensen (Bæredygtigt Landbrug) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Ib Walther Jensen (Danske Vandløb) 

Knud Thonke (Danske Vandløb) 

Claus Vangsgård (DANVA) 

Anker Lajer Højbjerg (GEUS – oplægsholder) 

Niels Vedel (Kommunernes Landsforening) 

Helge Lorenzen (LandboSyd) 

Erik Jørgensen (Landbrug & Fødevarer – via Skype) 

Morten Lauge Fejerskov (NIRAS/Aarhus Universitet, DCE – oplægsholder) 

Charlotte Kjærgaard (SEGES – via Skype) 

Sara Egemose (Syddansk Universitet) 

Peter Østergaard Have (MFVM Departement - formand) 

Signe Cecilie Mathiassen (MFVM Departement) 

Harley Bundgaard Madsen (MST Fyn) 

Peter Kaarup (MST Østjylland) 

Jane Hansen (MST, Vandmiljø & Friluftsliv) 

Lidde Bagge Jensen (MST, Vandmiljø & Friluftsliv) 

Berit Borksted (MST, Vandmiljø & Friluftsliv) 

Sanne Scheil (MST, Vandmiljø & Friluftsliv) 

Malene Aarslev (MST, Vandmiljø & Friluftsliv- ref.) 

 

Referat  

 

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

 

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

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

møde den 10. oktober 2019. Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) bemærkede, at 
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han har sendt materiale til ministeriet som kan være relevant for projektet om ”Gevinster ved 

forbedret vandkvalitet”, som blev præsenteret i Faglig Referencegruppe den 1. oktober. Ministeriet har 

kvitteret for materialet samt videresendt til de relevante forskere med ansvar for det pågældende 

projekt.  

 

Punkt 2. Orientering om arbejdet med de faglige projekter v. vicedirektør Mads Leth-

Petersen, MST 

 

Mads Leth-Petersen orienterede om næste møde den 18. december og det foreløbige program. 

 

Punkt 3. Hydromorfologiske kvalitetselementer i vandløb v. Torben Lauridsen, AU 

(DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet.  

 

Torben Lauridsen (AU) præsenterede projektet.  

 

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

 

Efterfølgende besvarede Torben Lauridsen og ministeriet spørgsmål fra mødedeltagerne. Der blev bl.a. 

spurgt til, om projektet behandler hensynet til afvanding. Ministeriet svarede, at afvanding er en vigtig 

problemstilling, men at det konkrete projekt kun omhandler de hydromorfologiske støtteparametre til 

fastsættelse af mål i vandområdeplanerne. Afvanding behandles i andre projekter.  

 

Der blev desuden spurgt til kvaliteten og omfanget af data fra NOVANA-målestationer i vandløb samt 

anmodet om, at målemetoderne beskrives i rapporten. Ministeriet tog dette til efterretning.  

 

Punkt 4. Virkemiddelkatalog for vandløb v. Morten Lauge Fejerskov, NIRAS/AU (DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. 

 

Morten Lauge Fejerskov (NIRAS/AU) præsenterede projektet.  

 

Efterfølgende stillede mødedeltagerne spørgsmål til projektet. Der blev bl.a. spurgt til, om man har 

inddraget økonomiske konsekvenser af anvendelse af virkemidlerne i projektet. Ministeriet svarede, at 

der overordnet opgøres økonomiske omkostninger ved anvendelse af virkemidlerne til 

vandrådsarbejdet. Desuden foretages en opgørelse af økonomi i forbindelse med kommunernes 

projektering og gennemførelse af de enkelte projekter. På spørgsmål om definitionen af vandløb uden 

fald svarede Morten Lauge Fejerskov, at dette omfatter vandløb med fald på under 1 promille.  

 

Der blev spurgt til virkemidlernes effekt på vandafledning og risiko for oversvømmelse. Ministeriet 

svarede, at det som udgangspunkt er vandløbsregulativerne og vandløbsloven samt den lokale 

kommuneplanlægning, der danner grundlag for vandløbsforvaltningen. Virkemiddelkataloget er et 

arbejdsredskab til kommunerne og vandråd.  

Punkt 5: Blødbundsvandløb v. Morten Lauge Fejerskov, NIRAS/AU (DCE)  
 
Morten Lauge Fejerskov (NIRAS/AU) præsenterede projektet.  
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Efterfølgende blev der spurgt til metoder for grødeskæring. Morten Lauge Fejerskov svarede, at 

”Aalborgmetoden”, hvor man beskærer hårdt midt i vandløbet og lader planterne vokse i siderne, har 

vist sig ikke at være gavnlig for miljøtilstanden i de vandløb med lavt fald, hvor metoden er testet.  

Punkt 6: Opdatering af retentionskort v. Anker Lajer Højbjerg, GEUS 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet.  

Anker Lajer Højbjerg (GEUS) præsenterede projektet. 

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til, om der er foretaget målinger af nitratindholdet i det 

afstrømmende vand før og efter et vådområdeprojekt. Ministeriet svarede, at der tages prøver i 

udvalgte vådområder i det tilstrømmende og afstrømmende vand, hvorved man kan beregne 

retentionen i vådområderne. Resultaterne heraf er endnu ikke rapporteret, men vil blive rapporteret, 

når der er indsamlet nok data.  

 

Punkt 7: Vurdering af metode til klimanormalisering af kvælstofafstrømning v. Søren 

Erik Larsen, AU (DCE) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. Søren Erik Larsen (AU) præsenterede projektet og 

besvarede spørgsmål fra mødedeltagerne.  

 

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt til usikkerheden på modellen for klimanormalisering. Søren Erik 

Larsen svarede, at usikkerheden er meget lav. På spørgsmål om, hvorfor tal for afstrømning er så 

længe undervejs, svarede ministeriet, at det skyldes, at tallene udregnes på baggrund af både målinger 

og en række data for bl.a. gødningsforbrug og høst, som tager længere tid at indsamle.  

 

Punkt 8:  Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

Departement 

 

Mads Leth-Petersen (MST) takkede for gode oplæg og drøftelser   

 

Peter Østergård Have (MFVM Departement) orienterede om det foreløbige program for næste møde, 

den 18. december 2019:  

 Basisanalysen 

 Sammenhænge i det marine miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer  

 Kvantitativ tilstand for grundvand 

 Tilstandsvurderinger fsva. nitrat i grundvand  

Det efterfølgende møde holdes den 20. januar 2020. Peter Østergård Have opfordrede til, at man 

melder ind, hvis man har ønsker til præsentation af specifikke projekter.  

 


