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Deltagere 
 
Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug)  
Jørgen Evald Jensen (Bæredygtigt Landbrug)  
Torben Wallach (Dansk Akvakultur) 
Morten Løber (Dansk Industri) 
Jørn Jespersen (Dansk Miljøteknologi) 
Jonas Fredsted Villadsen (Dansk Miljøteknologi) 
Knud Thonke (Danske Vandløb)  
Ib W. Jensen (Danske Vandløb)  
Lisbet Ogstrup (Danmarks Naturfredningsforening)  
Henning Mørk Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Walter Brüsch (Danmarks Naturfredningsforening)  
Verner W. Hansen (Danmarks Sportsfiskerforbund)  
Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund)  
Claus Vangsgaard (DANVA)  
Niels Philip Jensen (KL)  
Erik Jørgensen (Landbrug & Fødevarer)  
Anders Panum (Landbrug & Fødevarer)  
Marie Østergaard (Landbrug og Fødevarer) 
Irene Wiborg (SEGES)  
Troels Toft (SEGES)  
Christian Vind (Miljø- og Fødevareministeriet)  
Peter Østergård Have (Miljø- og Fødevareministeriet)  
Lidde Bagge Jensen (Miljøstyrelsen) 
Kirsten Flemming Hansen (Miljø- og Fødevareministeriet)  
Anders Christiansen (Miljø- og Fødevareministeriet)  
Nicklas S. Echsner-Rasmussen (Miljø- og Fødevareministeriet) 

Ad punkt 1 - Introduktion 
 
Ministeriet indledte mødet. Kort før jul blev arbejdsprogrammet for forberedelsen af 

vandområdeplanerne for tredje planperiode sendt i høring. Dagens møde var en opfølgning på  mødet i 

Blåt Fremdriftsforum d. 30 oktober, hvor interessentkredsen blev lovet en præsentation af 

arbejdsprogrammet.  

Ad punkt 2 - Projekter og basisanalyse 
 
Miljøstyrelsen orienterede om de faglige projekter rettet mod hhv. basisanalysen og 

vandområdeplanerne. Nogle af projekterne følger direkte op på den internationale evaluering af 

kvælstofmodellerne. 
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Debatten kredsede om sæsonvariation i udledning af næringsstoffer. Ministeriet er ved at formulere et 

nyt projekt, som skal tilvejebringe mere finkornet viden om sæsonforskelle, og hvad virkningen er i de 

forskellige sæsoner. På grund af kompleksiteten foreligge resultatet af projektet senere end 

basisanalysen. Afslutningsvis spurgte interessenterne ind til monitorering og overvågning. Miljø- og 

Fødevareministeriet oplyste, at der er nok målepunkter til at sige noget om landsniveau. Det tager dog 

tid, før nye målestationer har tilstrækkelige målinger til at kunne etablere pålidelige tidsserier på 

lavere niveauer. 

Ad punkt 3 - Landbrugsrelaterede initiativer 

Ministeriet orienterede om arbejdsprogrammets landbrugsrelaterede initiativer, herunder særligt 

målrettet regulering og virkemidler. Aftalen om målrettet regulering starter i år. Virkemiddelkataloget 

skal ligge klar i slutningen af 2019. 

Interessenterne spurgte ind til sæsonvariation, kollektive indsatser og klima. Ministeriet oplyste, at 

man er opmærksom på virkemidlers effektivitet og omkostningseffektivitet på tværs af sæsoner. 

Ministeriet noterede sig et ønske om at komme et spadestik dybere i forhold til at vurdere virkemidlers 

omkostningseffektivitet på økosystemniveau. I forlængelse heraf nævnte ministeriet tanker om 

tværgående planlægningsinstrumenter. 

Ad punkt 4 - Interessentinvolvering 
 
Ministeriet orienterede om de forskellige spor for interessentinvolvering. De kommende vandråd 

forventes at får samme opgaver, som vandrådene havde i 2014. Ministeriet præsenterede sin 

kommunikationsplatform på hjemmesiden (kan findes her) samt tankerne bag Miljøstyrelsens 

kommende kommunikationsplatform Porten til Viden. Ministeriets platform er rettet mod den brede 

offentlighed, mens Miljøstyrelsens får et mere teknisk og fagligt sigte. 

 

Flere deltagere gav udtryk for, at de gerne så, at de kommende vandråd skulle arbejde med flere 

indsatsområder end i 2014. Interessenterne debatterede på den baggrund rammerne for 

vandrådsarbejdet, og hvilke opgaver, som fremtidige vandråd efter deres opfattelse skal beskæftige sig 

med.  

 

Ministeriet bemærkede, at det kommende møde i Blåt Fremdriftsforum tilrettelægges som et 

temamøde, hvor interessentinddragelsen forud for tredje planperiode er ét af to hovedtemaer. Til den 

tid forventes evalueringen af vandrådsarbejdet at ligge klar. Interessenterne ønskede, at 

interessentinddragelse i basisanalysen indgår som et emne i forbindelse med temaet. 

Ad punkt 5 - Afrunding 
 
Ministeriet rundede mødet af.  

 

https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/

