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Referat  

 

Punkt 1. Velkomst og orientering om arbejdet m ed de faglige projekter v . v icedirektør 

Isabelle Navarro Vinten (MST ) 

 

Isabelle Navarro Vinten (MST) bød velkommen til mødet og orienterede om, at opdelingen af 

Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betyder, at præsentationen af 

projektet om opgørelse af baseline 2027 er udsat.  

 

Isabelle Navarro Vinten (MST) orienterede desuden om, at referatet fra sidste møde den 28. oktober er 

udsendt til kommentering den 23. november med frist for bemærkninger den 30. november. Det 

endelige referat v il blive udsendt snart.  

 

Isabelle Navarro Vinten (MST) præsenterede dagens program samt det foreløbige program for næste 

møde den 16. december. Det foreløbige program for mødet den 16. december er: 

 

 Opdatering af retentionskort 

 Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for pesticider 

 Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for miljøfarlige stoffer  

 Status for beregning af målbelastninger til ky stvande, herunder projekter vedrørende klima og 

sæsonregulering 

 

Punkt 2. Fagligt grundlag for m ålfastsættelse i kunstige og stærkt m odificerede vandløb 

sam t indeks til blødbundsvandløb v. Annette Baattrup-Pedersen (AU) 

 

Peter Kaarup (MST) introducerede projektet. Peter Kaarup (MST) understregede, at der ikke er fastsat 

målsætninger for kunstige og stærkt modificerede vandløb eller blødbundsvandløb endnu. Projekterne 

er faglige udredninger, som danner grundlag for en senere beslutning om målsætninger. 

 

Annette Baattrup-Pedersen (AU) præsenterede projektet om kunstige og stærkt modificerede vandløb. 

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

 

Efter oplægget om kunstige og stærkt modificerede vandløb blev der spurgt, hvordan projekterne har 

inddraget kemiske parametres betydning for tilstanden i vandløbene. Annette Baattrup-Pedersen (AU) 

svarede, at analyserne kun er udført på den delmængde af vandløb, som ikke er udsat for betydelig 

kemisk påvirkning.  
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Der blev  desuden spurgt til projektets resultater om mudder i vandløbene, herunder om det er rigtigt, 

at vandløb med meget mudder v il få nemmere ved at opnå god økologisk tilstand, og om det er muligt 

at nedbringe mudderindholdet i et vandløb ved oprensning. 

 

Annette Baattrup-Pedersen (AU) svarede, at projektet har v ist, at det er sværere at opnå målopfyldelse 

i vandløb med over 10 % mudder. Oprensning af vandløb v il ikke umiddelbart afhjælpe problemet, dels 

fordi opgravning er en voldsom proces, som forstyrrer smådyrssamfundene, og dels fordi det ikke er 

en varig løsning, da der løbende vil komme mere finko rnet materiale til fra oplandet. 

 

Der blev  desuden spurgt, om Miljøstyrelsen arbejder på at få større viden om fisk, planter og alger. 

Peter Kaarup (MST) svarede, at fisk, planter og alger i kunstige og stærkt modificerede vandløb også er 

påv irket af fy siske modifikationer, men at der på nuværende tidspunkt ikke er datagrundlag for at 

fastsætte specifikke grænseværdier for fisk, planter og alger.  Der indsamles løbende ny e data igennem 

NOVANA-overvågningsprogrammet, og det er et fokuspunkt for Miljøstyrelsen generelt at øge 

datagrundlaget.  

 

Annette Baattrup-Pedersen (AU) præsenterede projektet om blødbundsvandløb. Der var ingen 

spørgsmål til dette.  

Punkt 3. Stenrev  i Lim fjorden v. Torben Bramming (Limfjordsrådet) 

 

Harley  Bundgaard Madsen ((MST) introducerede projektet.  

 

Torben Bramming (Limfjordsrådet) præsenterede projektet. 

 

Projektet v iste, at stenrev har en effekt for biodiversitet, men ikke en kvælstofeffekt på vanddybder 

over 4-6 meter. Efter præsentationen blev der spurgt til placeringen af stenrevene , og hvorfor man 

ikke har forsøgt at placere stenrevene på lavere vand, hvor der er mere lys, for på den måde at skabe en 

gradvis forbedring af iltforholdene fra ky sten og ud. Der blev  desuden spurgt om projektet har leveret 

modelleringsresultater, der viser, om stenrevene kan have en effekt på lavere vand. 

 

Torben Bramming (Limfjordsrådet) svarede, at projektets oplæg har været at undersøge, om stenrev 

kan tilføre ilt i iltsv indszonerne. Derfor er stenrevene er placeret fra 4-6 meters dy bde.  

 

Det blev  bemærket, at hele Limfjorden er skadet af stenfiskeri, og at stenrev også v il have en effekt på 

det lave vand. Når der er opnået effekt på det lave vand, v il det  derefter være nemmere at opnå en 

effekt på dy bere vand.  

 

Torben Bramming (Limfjordsrådet) bekræftede, at der mangler sten i Limfjorden, og at stenrev har en 

effekt for biologien også på lavt vand, men at der i dette projektet er fokuseret på at undersøge, om 

stenrev har en effekt på det dy bere vand, hvor der opstår iltsvind.  

 

Der blev  desuden spurgt, om man har inddraget effekten af vandturbulens omkring stenrev, som blev 

påvist i et tidligere projekt af DHI. Torben Bramming (Limfjordsrådet) svarede, at effekten af 

vandturbulens på stenrevene i projektet ikke har været stor nok til at have en effekt for iltindholdet i 

vandet.  

 

Isabelle Navarro Vinten (MST) rundede punktet af og bemærkede, at stenrev v il blive taget op igen på 

et senere tidspunkt.  
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Henning Mørk (DN) spurgt i chatten, om muslingeskrab har bidraget til ringe ly snedtrængning. Dette 

nåede ikke at blive besvaret på mødet. Torben Bramming (Limfjordsrådet) har eftersendt følgende 

svar: 

 

Projektets undersøgelser viser, at der kræves en reduktion i lyssvækkelsen på mere end 40 %, før 

makroalger kan forventes at bidrage positivt til iltproduktionen på dybder over fem meter i Løgstør 

Bredning. Pigmenter står kun for ca. 20 % af den samlede lyssvækkelse. En markant forbedring af 

den samlede lyssvækkelse forudsætter derfor en generel reduktion i koncentrationen af organisk stof. 

Det har ikke været en del af projektet at forholde sig til muslingeskrabs eventuelle effekter på 

klorofylindhold eller mængden af organisk stof i øvrigt i Limfjorden.  

Punkt 4. Vurdering af kvantitativ tilstand for grundvandsforekomster v . Hans Jørgen 

Henriksen (GEUS) 

 

Jane Hansen (MST) introducerede projektet.  

 

Hans Jørgen Henriksen (GEUS) præsenterede projektet. 

 

Efter præsentationen blev der spurgt, om vandindvinding til markvanding er inddraget i analyserne. 

Hans Jørgen Henriksen (GEUS) bekræftede, at vandindvinding til markvanding er inddraget.  

 

Punkt 6: Eventuelt og afrunding v. v icedirektør Isabelle Navarro Vinten (MST) 

 

Isabelle Navarro Vinten (MST) takkede for et godt møde med spændende oplæg og gode spørgsmål. 

Isabelle Navarro Vinten (MST) orienterede kort om sagen om mink i forhold til vandmiljøet. 

Miljøsty relsen har foretaget risikovurderinger af den potentielle påvirkning på vandmiljøet af 

nedgravningen af mink og er desuden ved at igangsætte et overvågningsprogram i forhold til særligt 

overfladevandet. Man kan holde sig orienteret om sagen på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 


