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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum fredag d. 1. november 
2019 kl. 10:00-13:00. Slotsholmsgade 12, 1216 København K. 
 

 

Deltagere 
Bjarne Bringedal Svendsen, KTC/ Køge Kommune 
Charlotte Weber, Kommunernes Landsforening 
Claus Vangsgård, Dansk Vand- og Spildevandforening 
Erik Jørgensen, Landbrug og Fødevarer 
Helge Danneskiold-Samsøe, Danske Vandløb  
Ib Walther Jensen, Danske Vandløb 
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Jørn Rasmussen, Fair Spildevand 
Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug 
Troels Toft, SEGES 
Torben Wallach, Dansk Akvakultur 
Lars Møller Christiansen, Miljøstyrelsen 
Bettina Helle Jensen, Miljøstyrelsen 
Peter Kaarup, Miljøstyrelsen 
Jane Hansen, Miljøstyrelsen 
Christian Vindahl Vind, Miljø- og Fødevareministeriets departement (deltog i en del af mødet) 
Peter Østergård Have, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Mette Lise Jensen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Henrik Leth Jørgensen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Katrine Fabricius, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Mette Thomsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Signe Cecilie Mathiassen, Miljø- og Fødevareministeriets departement (ref.) 
 

Ad 1) Velkomst, siden sidst og godkendelse af dagsorden og referat 
Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) bød velkommen og orienterede om, at dagens møde var 
tilrettelagt med vandløbsområdet som tema. Dagsorden blev godkendt. MFVM oplyste, at referatet fra 
sidste møde, den 20. september 2019, er blevet rettet til, som KL har foreslået. Referatet blev herefter 
godkendt.  
 
MFVM orienterede dernæst om, at vandrådsarbejdet 2017 nu er afsluttet og Miljøstyrelsen har 
færdigbehandlet indberetninger af vandløb. Ministeren har på den baggrund besluttet, at yderligere ca. 
500 km vandløb skal have et konkret miljømål i vandområdeplanerne 2021-2027.  
 
Derefter fortalte MFVM, at MST har offentliggjort en række lokalitetsbeskrivelser for søer.  
 
MFVM gav også en kort status for arbejdet med en strategi for miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) 
og fortalte derefter om ministeriets deltagelse i arrangement hos Limfjordsrådet om muslingebrug 
som marint virkemiddel samt i en konference om Karrebæk Fjord. Endelig kvitterede MFVM for møde 
mellem ministeren, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Sportsfiskerforbund.  
 
Der var et spørgsmål fra kredsen om, hvad MFVM agter at gøre mht. at anvende muslinger som 
virkemiddel. MFVM svarede, at grundlaget for arbejdet med indsatser skal ses i en sammenhæng og at 
de dokumenterede effekter og potentialer først skal beskrives i de virkemiddelkataloger, der er under 
udarbejdelse. 
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Ad 2) Status for handlingsplan for vandløbsrestaurering  
MFVM bøde velkommen til vicedirektør i Miljøstyrelsen, Lars Møller Christiansen, og kontorchef i 
tilskudskontoret i Miljøstyrelsen, Bettina Helle Jensen.  
 
Miljøstyrelsen fortalte at indsatserne for vandløbsrestaurering ikke var så langt som forventet. Den 
nuværende prognose er, at der i den resterende tid i 2. planperiode, vil kunne gennemføres en samlet 
indsats i 1750 km vandløb. Det betyder at der pt. udestår indsatser i omkring 1000 km vandløb.  
 
For at nå målet, er der behov for en ekstra indsats, og der udarbejdes derfor en handlingsplan, der skal 
klarlægge, om der er det rigtige setup for ansøgninger og styring samt muligheden for forbedret 
kommunikation. Da alle handlinger skal være klar til ansøgningsrunde den 1. marts 2020, er 
tidsplanen meget stram. MFVM undersøger også muligheder for at lave an national pulje til indsatser i 
små vandløb. 
 
Der blev fra interessentkredsen stillet et forlag om, at sagsbehandlerne fra både Miljøstyrelsen og 
Fiskeristyrelsen tager med ud, for at se på de konkrete projekter i vandløbene. Det kunne bidrage til at 
klæde de tilsynsførende på, således at de forstår de projekter, som der føres tilsyn med. MFVM var 
positive over for forslaget. 
 
Der var derudover en række spørgsmål fra kredsen af mere teknisk karakter, som Miljøstyrelsen 
lovede at tage med hjem og tænke over. 
 
Endelig var der er et bredt ønske fra kredsen om involvering i den Nationale styringsgruppe for 
vandløbsrestaurering, som er blevet besluttet nedsat. MFVM tilkendegav, at inddragelse af 
interessenter vil være et punkt på dagsordenen til første møde i styringsgruppen. 
 
 
Ad 3) Vandråd 2019-2020 
 
Miljø- og Fødevareministeriet orienterede hernæst om vandrådsarbejdet 2019-2020.  
 
Ministeriet gennemgik tidsplanen og de arrangementer, som er planlagt i forbindelse med 
vandrådsarbejdet. Vandrådspakken sendes ud inden 27. november 2019.  
 
Ministeriet og KL arrangerer myndighedsmøder, den 27. og 29. november 2019. Det er planlagt, at der 
også vil være oplæg fra interessenter på myndighedsmøderne, som ellers primært er rettet mod 
kommunerne. 
 
Dertil vil MFVM gerne deltage i fyraftensmøder. Ministeriet forestiller sig, at 
interesseorganisationerne holder nogle arrangementer om vandråd, som MFVM så kan deltage i.  Det 
blev bemærket fra interessentkredsen at det ville være svært at nå, at afholde fyraftensmøder i 
december 2019. 
 
Hernæst orienterede MFVM om status på udpegning af sekretariatskommuner. Hjemmesiden 
opdateres løbende med hvem, der er de ansvarlige kommuner. 
 
Ligesom sidst vil der være afsat en indikativ økonomisk ramme for hvert hovedopland. Med rammen 
følger et minimumskrav til omfang af spærringer og en vis længe restaureringer. 
 
Ministeriet er i fuld gang med at skrive en vejledning ifm. forberedelse af arbejdet, som sendes ud til 
kommunerne. Vandrådspakken indeholder et IT værktøj, som skal understøtte arbejdet, og hvor 
indmeldingerne skal ske igennem. Mødekredsen havde hernæst en række ønsker til de tekniske 
muligheder i IT-værktøjet. MFVM noterede sig ønskerne og vil vurdere, hvad der er muligt inden for 
rammerne. 
 
Der blev udtrykt et ønske fra kredsen om, at ændret grødeskæringspraksis tages med i 
virkemiddelkataloget. 
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Der blev også spurgt til mulighed for undervandråd. Under de nuværende regler er det noget, som 
kommunerne selv kan vælge at nedsætte. Erfaringerne er blandende. KL tilkendegav, at de var villige 
til at drøfte videre om undervandråd med interesseorganisationerne. 
 
 
Ad 4) Forberedelse af vandrådsarbejdet 2019-2020 v/Landbrug & Fødevarer 
 
Erik Jørgensen (Landbrug & Fødevarer) fortalte om, hvilke overvejelser organisationen har gjort sig 
vedrørende vandrådsarbejdet 2019-2020. 
 
Landbrug & Fødevarer kunne godt ønskesig en mere permanent struktur end de nuværende vandråd. 
Organisationen anerkender dog den stillede opgave for vandrådsarbejdet 2019-2020 og henstiller at 
organisationens medlemmer kun deltager i vandrådsarbejdet, hvis de kan acceptere den stillede 
opgave og rammerne for arbejdet.  
 
Landbrug & Fødevarer planlægger at holde et opstartsmøde for vandrådsarbejdet i december 2019. 
Ideelt set kunne organisationen godt tænke sig, at der blev afholdt et fælles opstartsmøde for alle 
involverede aktører, og har igangsat en dialog med KL herom.   
 
Fra interessentkredsen blev der udtrykt enighed med Landbrug & Fødevarer omkring, at der er vigtigt, 
at organisationerne tydeliggør overfor deres medlemmer at en accept af rammerne for 
vandrådsarbejdet er en forudsætning for deltagelse i vandrådene. 
 
Fra interessentkredsen lød også en opfordring fra kommunerne om at facilitere socialt samvær i 
vandrådene, hvilket kan fordre et godt og konstruktivt samarbejde mellem vandrådenes medlemmer. 
 
Ministeriet tilkendegav, at Blåt Fremdriftsforum kan anvendes som et rum for dialog mellem de 
involverede organisationer, hvis processen går skævt nogle steder under vandrådsarbejdet. 
 

Ad 5) Øvrige initiativer på vandløbsområder – Panel mv. 
Miljø- og Fødevareministeriet orienterede om, hvilke øvrige initiativer der er på vandløbsområdet. 
 
Det er blevet besluttet at nedsætte et Panel for forvaltning af miljømål i vandløb. Ministeriet går nu i 
gang med at skrive et kommissorium for dette panel og tager også stilling til, hvordan medlemmer 
udpeges. MFVM er opmærksom på, at nogle af medlemmerne af Blåt Fremdriftsforum har en særlig 
interesse i området og ønsker at blive involveret i arbejdet. 
 
Derudover er en række udredningsprojekter om bl.a. erfaringer med helhedsplanlægning og 
vandløbsregulativer ved at blive afsluttet.  

 
Ad 6) Eventuelt og afslutning 
 
MFVM afrundede mødet. Næste møde i Blåt Fremdriftsforum er kalendersat til den 13. december 2019 
og vil omhandle det endelige Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som forventes 
offentliggjort senest 22. december 2019. 
 
  
 
 


