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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum fredag d. 20.9.2019 
kl. 10:15-12:45. Slotsholmsgade 12, 1216 København K. 
 

 

Deltagere 
Jørn Evald Jensen, Bæredygtigt Landbrug 
Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug 
Jonas Fredsted Villadsen, Dansk Miljøteknologi 
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Helge Danneskiold-Samsøe, Danske Vandløb  
Claus Vangsgård, DANVA 
Jens Plesner, DANVA 
Svend Erik Jepsen, DI  
Niels Philip Jensen, KL 
Charlotte Weber, KL 
Anders Panum Jensen, Landbrug og Fødevarer 
Erik Jørgensen, Landbrug og Fødevarer 
Marie Østergaard, Landbrug og Fødevarer  
Troels Toft, SEGES 
Irene Asta Wiborg, SEGES 
Torben Wallach, Dansk Akvakultur 
Christian Vindahl Vind, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Peter Østergård Have, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Henrik Leth Jørgensen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Ronnie Juhler Pedersen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Signe Cecilie Mathiassen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Mette Thomsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Mikael Kirkebæk, Miljø og Fødevareministeriets departement 
Peter Kaarup, Miljøstyrelsen 
Jane Hansen, Miljøstyrelsen 
 

Ad 1) Velkomst, siden sidst og godkendelse af dagsorden og referat 
Miljø- og Fødevareministeriet bød velkommen. Dagsorden for dagens møde samt referat fra sidste 
møde, den 21. marts 2019, blev godkendt 
 
Ministeriet orienterede om, at regeringen har indgået en politisk aftale om en model for 
multifunktionel jordfordeling den 19. september 2019.  Emnet vil blive udfoldet på et fremtidigt møde 
i Blåt Fremdriftsforum. 
 
Desuden gav ministeriet en kort status for arbejdet med vandråd 2019-2020, strategi for miljøfarlige 
forurenende stoffer og fitness check af vandrammedirektivet (EU). 
 
Ad 2) Fremtidige vandløbsindsatser  
Miljø- og Fødevareministeriet ønsker, at give vandrådene 2019-2020 så lang tid som muligt til 
arbejdet med at bidrage til de fysiske vandløbsindsatser, og har derfor sendt bekendtgørelse om 
vandløb i 4 ugers høring i uge 38, med henblik på at kommunerne senere på efteråret vil kunne 
nedsætte vandrådene. 
 
Miljøstyrelsen gav desuden en kort status for den opdatering af virkemiddelkataloget, som DCE og 
DTU Aqua udarbejder. Kataloget forventes at omfatte de samme virkemidler, som indgik i forbindelse 
med vandrådsarbejdet i 2014. 
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Herefter fulgte en runde med spørgsmål og kommentarer fra interessentkredsen. 
 
Interessentkredsen spurgte ind til timingen for vandrådene i forhold til fastsættelse af grundlag for 
vandrådsarbejdet og basisanalysen. Det er vigtigt, at det faglige grundlag er på plads, når rådene 
nedsættes. Herudover drejede debatten sig om, hvordan der sikres tid nok til vandrådsprocessen, 
inklusive tid til at klæde vandrådene ordentligt på til opgaven. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet foreslog, at grundlaget for vandrådsarbejdet præsenteres på næste møde 
i Blåt Fremdriftsforum. Medlemmer af interessentkredsen foreslog desuden, at der på næste møde 
tages en snak om, hvordan man kan stable fælles videns- eller temadage på benene. Ministeriet 
tilkendegav, at de gerne deltager på sådanne dage mhp. at introducere de formelle rammer, 
vandrådspakken mv., men samtidig ikke ser sig som aktiv deltager i forhold til kredsens overvejelser 
mht. hvordan de kan ”klæde” medlemmer på. Denne rollefordeling var resten af mødekredsen enig i. 
 
Det blev nævnt, at hensynet til vandafledning også er væsentligt. Ministeriet oplyste, at der tages 
hensyn til vandafledningen ved implementering af virkemidlerne. 
 
Ad 2.1) Præsentation af vandløbsindsatser i virkeligheden v/ KL 
KL præsenterede deres katalog over erfaringer med vandløbsvirkemidler.  
 
Formålet med projektet har været at lave et inspirationskatalog. I forbindelse med udarbejdelse af 
kataloget blev der afholdt en workshop den 14. maj 2019, hvor deltagerne kom med indspil til 
kataloget. 
 
Efter oplægget blev der åbnet op for spørgsmål og kommentarer fra mødekredsen. 
 
Det blev fra flere sider understreget behovet for, at der er en oversigt over de anerkendte virkemidler, 
hvilket Miljø- og Fødevareministeriet kunne bekræfte vil foreligge til arbejdet.  
 
Der blev udtrykt bekymring for fremdriften af de fastlagte vandløbsindsatser. Et inspirationskatalog er 
godt, men virkemidlerne skal også implementeres, hvis det skal rykke. I forlængelse heraf blev der 
efterspurgt et overblik over status på vandløbsindsatserne, da flere interessenter har indtryk af, at 
fremdriften er utilstrækkelig. KL oplyste, at mange kommuner oplever ufleksibel administration af 
projektmidlerne. Det kunne fx være ønskeligt med en national ordning for visse indsatser, som ikke 
egner sig til EU-medfinansiering. Miljø- og Fødevareministeriet tilkendegav, at projekt-tilsagn er et 
nationalt ansvar, ministeriet arbejder på at gøre disse processer mere smidige. Ministeriet tilkendegav, 
at status for vandløbsrestaurering vil blive præsenteret på næste møde. 
 
Ministeriet kunne bekræfte, at der fortsat må forventes at være behov for en økonomisk prioritering af 
indsatsen lokalt, selvom at planlægningen vedrører 3. planperiode. Ministeriet nævnte desuden at 
udtagning af lavbundsjorde, som er en politisk prioritet, er et godt eksempel på et virkemiddel, der 
både kan gavne vandmiljøet, landbruget, naturen og klimaet. Ministeriet opfordrede til, at man lokalt 
tænkte i de mulige synergier, der er imellem vandløbsindsatsen og sådanne andre tiltag.  
 

Ad 3) Afrunding og pause 

Der blev holdt 15 min pause. 
 

Ad 4) Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027  
Miljø- og Fødevareministeriet orienterede kort om status for arbejdet med en revision af 
arbejdsprogrammet efter høringens afslutning i juni 2019. 
 
Ministeriet takkede for de 16 indkomne høringssvar, som snarest vil blive gjort tilgængelige på 
høringsportalen. Dernæst beskrev ministeriet, hvilke temaer der fylder i høringssvarene. Ministeriet 
arbejder pt. på en revision af arbejdsprogrammet og på et høringsnotat. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet adresserede derefter interessentinddragelsen i vandplanlægningen og 
fortalte om den omfattende interessentinddragelse, der allerede er iværksat. Desuden lægges der stor 
vægt på at gøre data og viden om vandmiljøet tilgængeligt, så det kan tilgås af dem, der interesserer sig 
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for området. Der er også planlagt en præsentation af basisanalysen og vandrådsarbejdet ved regionale 
møder her i efteråret 2019. 

 
Ad 5) Præsentation af Resultater fra workshoppen om lokal interessentinddragelse v/ 
SEGES  
SEGES præsenterede deres erfaringer fra en workshop om interessentinddragelse, der blev afholdt den 
9. maj 2019 og var arrangeret af SEGES. KL lagde lokaler til og en række medlemmer af Blåt 
Fremdriftsforum samt forskere fra AU og KU deltog.  
 
SEGES fortalte, at de deltagende organisationer på workshoppen drøftede en model for 
interessentinvolvering på alle trin af arbejdet med vandområdeplanerne. Interessenterne efterlyste, at 
viden gøres bredt tilgængeligt og at lokale data bringes mere i spil. Dog er det vigtigt, at 
vandområdeplanerne bygger på videnskabelig dokumenteret viden, og der er behov for at afklare, 
hvordan der kan foretages check af lokal viden, før en eventuel inddragelse af data. Derudover 
drøftede interessenterne etableringen af regionale enheder, der løbende kan samle den lokale viden og 
sikre vidensdeling samt sikre, at viden ikke går tabt mellem runderne. Afslutningsvist pegede SEGES 
på erfaringer fra Irland med ’collaborative governance’ og foreslog en fælles inspirationstur til Irland. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet kvitterede for oplægget og ideen om en fælles inspirationstur. 
 

Ad 16) Eventuelt og afslutning 
Mødekredsen drøftede fremtidige emner til Blåt Fremdriftsforum. På næste møde skal der efter planen 
være en præsentation af vandrådsarbejdet og en status for vandløbsrestaurering. Derudover er der 
planlagt en præsentation af multifunktionel jordfordeling på det næste eller et fremtidigt møde.  
 
Der blev derudover ønsket en status på spildevand, en præsentation af de økonomiske omkostninger 
og gevinster ved vandplanlægningen, en status på revision af vandrammedirektivet og en drøftelse af 
implementering og målopfyldelse af vandrammedirektivet i lyset af klimaændringerne. Ministeriet tog 
ønskerne til efterretning. 
 
Næste møde i Blåt Fremdriftsforum er kalendersat til fredag den 1. november 2019. 
 
  


