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Siden sidst

• Pilotordning for tilskud til helhedsprojekter i klimafølsomme vandløb

• Ministerbesøg til Tange Sø 10. august 2020



Status for 

vandløbsrestaurering 

Kontorchef Peter Østergård Have, 
MFVM



Status af første 
ansøgningsrunde i 
2020 under 
vandløbsrestaurering:

Februar 2020 iværksat 
handleplan for fremme af 
vandløbsindsatsen. 
Ikrafttræden marts 2020.
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Initiativ Nærmere beskrivelse af indholdet Implementeret 

Stabil udbetaling af

projektmidler

En række kommuner oplevede i 2018 IT-problemer i forbindelse med 

behandling af udbetalinger og projektændringer vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Løst ved, at alle ældre vandløbssager overføres til et andet IT-system. 

√

Status: Afsluttes maj 

2020 

Enklere krav til

dokumentation af 

rimelige priser

Der er i dag krav om, at kommunerne skal indhente to tilbud for indkøb over 

50.000 kr., og har til formål at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU 

midlerne. 

Forventeligt nye beløbsgrænser ved nyt EHFAF-forordningsgrundlag i 2021.

√

Status: Afsluttes 

marts 2021 

Sagsbehandlingstid for 

ansøgninger

Der er en fast sagsbehandlingstid på 3 måneder i styrelserne, fra sagen er 

fuldt oplyst. 

√

Status: Afsluttet 

”Best practice” for 
ansøgninger 

Eksempler på ”den gode ansøgning”, indgår i vejledningen og orienteres for så 

vidt muligt om på infomøder for kommunerne.

√

Status: Afsluttet 

Enklere metode for 

udskiftning af 

virkemidler, og 

sammenlægning af 

vandområder 

Mulighed for, inden for grupper af virkemidler, at gøre udskiftningen mere 

fleksibel. 

Muligt at søge om flere vandområder i én ansøgning. Gælder både i den 

nationale ordning og EU-ordningen

√

Status: Ved VP3 

Status: Afsluttet

National ordning for 

mindre restaureringer 

Der er iværksat en national ordning for mindre strækningsbaserede 

virkemidler og fjernelse af spærringer i de mindste vandløb. 

√

Status: Afsluttet 

Uforudsete 

omkostninger 

Skal dække situationer, hvor der opstår ukontrollerbare forhold som medfører 

uforudsete omkostninger til vandløbsprojektet

√

Status: Afsluttet til FL 

21

Styrket 

kommunikationsindsats 

MST, FST og KL fælles om at styrke kommunikationsindsatsen, herunder 

understøtte og facilitere formidlingen af handleplanen gennem netværk mv., 

og dermed styrke gennemførelsen af indsatsen 

√

Status: Afsluttet 



Evaluering af initiativernes virkning, sammenlignet med 2. ansøgningsrunde i 2019

• Resultatet af første ansøgningsrunde er:
- 45% stigning i ansøgningsmængde => tilsagn til 47% flere vandområder.

Super godt med en betydelig virkning af handleplanen!!

- Særlig eftertragtet er: Den Nationale ordning til vandløbsrestaurering og muligheden for at 
ansøge om flere vandområder i én ansøgning (gælder for både EU ordningen og den 
nationale ordning)

- Herudover er der sørget for en stabil sagsbehandlingstid og direkte kontakt med 
sagsbehandlerne for råd og vejledning.

• Der er givet tilsagn til ca. 200 km vandløb og fjernelse af 16 spærringer i første runde af 2020 for 
den nationale ordning og EU-ordningen tilsammen (fordelt på forundersøgelser og 
realiseringssansøgninger)
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Kontorchef Peter 
Kaarup, MST

Nedbørsdata



• Aarhus Universitet har gjort MFVM opmærksom på, at de finder, at de 
nedbørsdata, der leveres af DMI, kan være underestimerede.

• Når nedbøren sammenlignes med bl.a. målte vandmængder i vandløbene 
har GEUS og AU vurderet, at for perioden 2011-2019 er opgørelsen af 
nedbør underestimeret sammenlignet med perioden før 2011.

• De følgende figurer er udarbejdet af AU. 
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• Problemstillingen kan have betydning for en række produkter, 
som AU og GEUS leverer til MFVM. 

• Det kan bl.a. dreje sig om beregning af kvælstof og 
fosforafstrømning fra de godt 35 % af Danmarks areal, der ikke 
er dækket af målinger i vandløb. 

• DMI har oplyst, at de er indstillet på at gå i dialog og 
samarbejde med AU og GEUS om at løse problemstillingen. 

• MFVM følger sagen tæt. 
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Strategi for miljøfarlige 

forurenende stoffer (MFS)

Lene Carpentier og Anne Marie 
Carstens, MFVM 
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Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)



MFS-strategi - formål

Miljøfarlige stoffer må ikke skade vand- og havmiljøet, og særligt farlige stoffer skal 
udfases.

Opfyldelse af internationale forpligtelser: Bl.a. FNs verdensmål 6.3 og EU-krav om god 
tilstand/progressiv reduktion af forurening med MFS. 

Mere viden om tilstand og kilder fsva. miljøfarlige forurenende stoffer  grundlag for 
fremtidige indsatsprogrammer i VP3 og HS II.

Være på forkant med ”nye” udfordringer (mikroplast, resistente mikroorganismer, 
kombinationseffekter) mv.
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Miljøfarlige stoffer må ikke skade menneskers sundhed og vand- og havmiljøet. 

Særligt farlige stoffer skal helt udfases.

For at opnå dette er der brug for at indhente viden om tilstanden, identificere kilder, 

skærpe reguleringen, finde teknologiske løsninger og sikre politisk fokus.

Tilstand

Hvilke 

stoffer? 

Hvad skal 

MKK 

være? 

Hvad er 

tilstanden 

nu? 

Hvad er 

den 

naturlige 

tilstand? 

Kilder Regulering Teknologi
Politik & 

kommunikation

Hvilke 

kilder og 

hvor 

ligger de? 

Hvem 

overvåger

& har 

data?  

Hvad gør 

andre 

lande 

(GOV)? 

Hvilken 

regulering 

findes?  
Hvad er 

teknisk 

muligt? 

Kan nogle 

MFS 

erstattes? 

Forskning

Industri

Fortidens 

synder er 

ikke det 

eneste 

problem

Politisk 

melding 

Hvad kan 

jeg som 

borger 

gøre? 

Hvad er 

MFS – og 

hvorfor 

skal det 

væk? 

Overvågning Tilstandsanalyse Indsatsprogram

Hvad skal strategien indeholde?

Økonomi

Skærpe i  

BEK og 

vejl. 



Hvordan udarbejdes strategien?

Gennemgang af andre landes konkrete indsatser og strategier.

Faglige projekter:
• Ca. 20 nye miljøkvalitetskriterier.
• Baggrundskoncentrationer.
• Opdatering af eksisterende vejledninger.
• Non-target screening.
• Muligheder for brug af modellering. 

Identifikation af væsentlige kilder og mulige virkemidler til at reducere MFS.

Tæt inddragelse af interessenter.

Afsøgning af teknologiske løsninger.

Kommunikation og politisk fokus – forventet lancering af strategi i februar 2021.
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• Der er brug for at etablere stærke samarbejde og alliancer med de interessenter som har en særlig 

betydning for at bevæge udviklingen i den rigtige retning

• Det gælder især: 

• Kildeopsporing

• Konsekvenser af skærpet regulering

• Udvikling af teknologiske løsninger 

• Vi forventer at der findes viden og indsigt blandt interessenterne som vil kunne løfte kvaliteten og effekten 

af indsatserne

• En skærpelse af krav til udledere bør ske i en transparent proces. 

Interessentinddragelse, MFS

18/ Miljø- og Fødevareministeriet /Blåt Fremdriftsforum 



Derfor afholder vi i løbet af efteråret 2020: 

• Bilaterale brancherettede dialogmøder, som en slags ”ekstern kvalitetssikring” af MFS-strategiens 

konkrete indsatser via drøftelse og dialog, herunder input til konsekvensanalyser og 

kommunikationslinjer, samt modning af politisk stillingtagen. 

• Udvalgte brancher/temaer er i første omgang: 

• Teknologibranchen 

• Rådgiverbranchen

• Forsyninger 

Interessentinddragelse, MFS
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Spørgsmål til Blåt Fremdriftsforum

Hvordan inddrages interessenter bedst både ifm. udarbejdelse af strategien og 
løbende på MFS-området?

Hvordan fremmes udviklingen af teknologiske løsninger ved hjælp af forskning 
og erhverv?

Andre bemærkninger?
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Eventuelt og afslutning

Kontorchef Peter Østergård 
Have, MFVM

Planlagte møder i 2020
19. oktober 2020 9.30-11.00
9. december 2020 10.30-12.00


