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Referat  

 

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

 

Peter Østergård Have (MFVM Departement) bød velkommen til mødet. Peter Østergård Have 

orienterede om, at referatet fra mødet den 15. november har været udsendt forud for mødet, og der er 

ikke kommet bemærkninger. Referatet blev derfor godkendt. 

 

Peter Østergård Have orienterede om, at basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 nu er 

udkommet.  

 

Peter Østergård Have oplyste, at næste møde i Faglig Referencegruppe holdes den 20. januar 2020 og 

orienterede om det foreløbige program:  

 

 Følsomhedsanalyser af økonomiske konsekvensberegninger samt værdisætning af gevinster 

ved fuld implementering af vandrammedirektivet i 2027  

 

 Vurdering af klimaændringernes påvirkning af vandmiljøet i forhold til grundvandet   

 

 Identifikation og kvantificering af tilførsel af MFS fra diffuse kilder 

 

 Naturlig baggrundskoncentration for udvalgte MFS 

 

Punkt 2. Sammenhænge i det marine miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer v. 

Jens Kjerulf, DTU Aqua 

 

Harley Bundgaard Madsen (MST) introducerede projektet.  

  

Jens Kjerulf (DTU Aqua) præsenterede projektet og orienterede om, at der netop er udkommet endnu 

en rapport fra projektet om betydning af sargassotang for kvalitetselementerne makroalger og ålegræs 

(https://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Rapporter-352-400/353-2019-

Effekter-af-sargassotang.ashx). 

  

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

 

Efter præsentationen besvarede Jens Kjerulf og ministeriet spørgsmål fra mødedeltagerne. På 

spørgsmål om der vil blive indsamlet flere data for områder, hvor det foreliggende datagrundlag ikke 

har været tilstrækkeligt til egentlige analyser af presfaktorernes betydning, svarede Harley Bundgaard 

Madsen, at der som supplement til de gennemførte analyser i projektet også gennemføres 

ekspertvurderinger af betydningen af amerikansk ribbegople, sortmundet kutling og stenfiskeri, og at 

spørgsmålet i øvrigt vil blive vurderet i forbindelse med den forestående revision af NOVANA-

overvågningsprogrammet i 2021. På spørgsmål om strandkrabbers betydning for ålegræs svarede Jens 

Kjerulf, at effekten af denne påvirkningsmekanisme ikke er kendt, bl.a. fordi man ikke kender antallet 

af strandkrabber. Eventuelt usædvanlige forekomster af strandkrabber vil være en indirekte effekt af 

menneskelige aktiviteter. Projektet om presfaktorer har udelukkende undersøgt potentielle effekter af 

presfaktorer, hvor menneskelig aktivitet er den direkte årsag.   

På spørgsmål om forankringsevnen i sediment påvirker ålegræs og svovlbrintefront svarede Harley 

Bundgaard Madsen, at sedimentproblematikken indgår i arbejdet med de marine modeller. På 

spørgsmål om data for ændringer i sedimentpuljer for kvælstof, fosfor og kulstof svarede Jens Kjerulf, 

at ændringen i frigivelsesrater forventes at ske inden for få år efter ændringer i puljerne.  

https://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Rapporter-352-400/353-2019-Effekter-af-sargassotang.ashx
https://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Rapporter-352-400/353-2019-Effekter-af-sargassotang.ashx


 

 

3 

 

På spørgsmål om effekt af klimaændringer i det marine miljø svarede Harley Bundgaard Madsen, at 

dette bliver håndteret i et særskilt projekt. 

 

Punkt 3. Basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027 v. Jane Hansen (MST) og 

Kenneth Ibsen (MST) 

 

Jane Hansen (MST) præsenterede de overordnede resultater af basisanalysen for vandområdeplaner 

2021-2027. 

 

Jane Hansen orienterede om, at ministeriet vil afholde regionale møder i januar, hvor der gives en 

mere dybdegående præsentation af basisanalysen. Nærmere information om møderne vil blive lagt ud 

på Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/basisanalyse-for-

vandomraadeplaner-2021-2027/). 

 

Tilstands- og risikovurderinger er udarbejdet for grundvand, vandløb og søer. For kystvande vil 

vurderingerne indgå i udkast til vandområdeplaner 2021-2027, som sendes i høring i december 2020, 

da de afventer resultaterne fra de videreudviklede marine modeller, som vil foreligge i 2020.  

 

Retningslinjer for udarbejdelsen af basisanalysen samt de faglige rapporter, som ligger til grund for 

basisanalysen, kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/supplerende-oplysninger/).  

 

Kenneth Ibsen (MST) viste MiljøGIS for basisanalysen samt hvordan man kan tilgå data på den nye 

hjemmeside vandplandata.dk ( https://vandplandata.dk/vandomraade). 

Der arbejdes fortsat på at forbedre brugervenligheden af vandplandata.dk og der vil desuden blive 

tilføjet flere baggrundsdata for miljøfarlige forurenende stoffer i vandplandata.dk  

 

Efter præsentationen blev det anbefalet, at ministeriet gør vandplandata tilgængelige via REST-baseret 

API. Ministeriet noterede forslaget. 

 

Der blev endvidere spurgt, om man kan se faldforhold for vandløb i MiljøGIS. MST noterede sig ønsket 

og svarede, at faldforhold aktuelt ikke vises i MiljøGIS eller i it-værktøjet til vandrådsarbejdet. For 

faldforhold i større vandløb henvises til kommunernes regulativer for vandløbene.  

 

Det blev endvidere foreslået, at man gør det muligt at se på kort, om vandområdernes tilstand er gået 

frem eller tilbage. MST oplyste, at den hidtidige tilstandsvurdering fremgår af MiljøGIS for 

vandområdeplanerne 2016-2021. MST noterede forslaget om at tydeliggøre udviklingen.  

 

På spørgsmål om, hvorfor mange vandområde er i ukendt tilstand fsva. kemisk tilstand svarede 

ministeriet, at der med basisanalysen er inddraget de foreliggende data, hvilket er flere data end 

tidligere. Overvågningen af Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet forventes øget i 2020.  

Punkt 5: Tilstandsvurderinger fsva. nitrat i grundvand v. Lærke Thorling, GEUS 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) introducerede projektet.  

 

Lærke Thorling (GEUS) præsenterede projektet.  

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/basisanalyse-for-vandomraadeplaner-2021-2027/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/basisanalyse-for-vandomraadeplaner-2021-2027/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/basisanalyse-for-vandomraadeplaner-2021-2027/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/supplerende-oplysninger/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/supplerende-oplysninger/
https://vandplandata.dk/vandomraade
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Efter præsentationen blev der udtrykt tilfredshed med det grundige arbejde udført med 

tilstandsvurderingen af grundvandsforekomster for nitrat. 

 

Der var ikke yderligere debat efter præsentationen. 

Punkt 6: Kvantitativ tilstand for grundvandsforekomster v. Hans Jørgen Henriksen, 

GEUS 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) introducerede projektet.  

 

Hans Jørgen Henriksen (GEUS) præsenterede projektet.  

 

Der blev stillet spørgsmål til vandbalancekriteriet for forekomster i ringe tilstand, idet det generelle 

indtryk er, at grundvandsstanden står højt. Hans Jørgen Henriksen svarede, at det typisk ikke er de 

terrænnære forekomster, der kan have negativ vandbalance. 

 

Der blev endvidere spurgt, om tilstandsvurderingen for vandbalancekriteriet blev foretaget på 

baggrund af en gennemsnitlig indvinding over perioden. Det bekræftede Hans Jørgen Henriksen.  

 

Punkt 7: Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM 

Departement 

 

Ministeriet takkede for et godt møde med spændende oplæg og drøftelser. 

 

Særlige bemærkninger under eventuelt: 

 

Jørn Rasmussen (Fair Spildevand) bemærkede under Eventuelt, at Fair Spildevand tager afstand fra 

arbejdsprogrammet for vandområdeplaner 2021-2027 og opfordrer til, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe om kvælstofs rolle i naturens kredsløb.  

 

Ministeriet svarede, at arbejdsprogrammet har været i høring og er blevet tilpasset på baggrund af de 

indkomne høringssvar. Der henvises til høringsnotatet, som kan findes på Høringsportalen.  

 

Ib W. Jensen (Danske Vandløb) anførte under Eventuelt, at det bør undersøges, om forhøjede krav til 

efterafgrøder medfører tilsvarende mindre vintersæd og dermed større udvaskning i vinterperioden, 

som kan give større problemer med iltsvind. Ministeriet noterede dette.  

 

Flere mødedeltagere efterspurgte konkrete tal for hvilken N-koncentration i de enkelte vandløb, der er 

nødvendig for at opnå målopfyldelse. Ministeriet svarede, at målbelastning for kystområderne opgøres 

for den samlede belastning til kystvandene på baggrund af målinger eller modelleringer i det samlede 

opland, der normalt omfatter flere vandløb og udledning fra punktkilder. Der pågår et arbejde med at 

beregne nye målbelastninger til VP3.  


