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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 11. juni 2018  
 

 

Deltagere 
Robert Jensen (Danske Vandværker) 

Lisbeth Ogstrup (Danmarks Naturfredningsforening) 

Henning Mørk Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 

Verner W. Hansen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Niels Philip Jensen (KL) 

Bjarne Bringedal Svendsen (KTC) 

Irene Wiborg (SEGES) 

Troels Toft (SEGES) 

Erik Jørgensen (L&F) 

Anders Panum (L&F) 

Helge Danneskiold-Samsøe (Danske Vandløb) 

Knud Thonke (Danske Vandløb) 

Lisbeth Plesner (Dansk Akvakultur) 

Bettina Rafaelsen (COWI) 

Morten Hjort (COWI) 

Lorenz Carl Wähler (COWI) 

Morten Graversgaard (Aarhus Universitet) 

Charlotte Brun Petersen (LBST) 

Sara Guldagger (MST) 

Christian Vind (MVFM) 

Peter Østergård Have (MVFM) 

Cecilie Spanner Rydeng (MVFM) 

Katrine Fabricius (MVFM) 

Kirsten Flemming Hansen (MVFM) 

Henrik Leth Jørgensen (MVFM) 

Rikke Klemmensen (MVFM) 

Nicklas S. Echsner-Rasmussen (MVFM) 

Ad punkt 1. Indledning og velkomst, godkendelse af dagsorden og referat 
Ministeriet bød velkommen til deltagerne i Blåt Fremdriftsforum. 
 
I forhold til den udsendte dagsorden udgik det oprindelige punkt 3 vedr. målrettet 
efterafgrødeordning.  
 
I forhold til referatet fra mødet i Blåt Fremdriftsforum 19. marts, fulgte en kort afklaring fsva. punkt 4 
vedr. opfølgningen på ekspertudvalget for ændret vandløbsforvaltning. Der var  tilslutning til 
formuleringerne blandt interessentkredsen, idet det blev præciseret, at der med "etaper" menes, at 
omfanget af den samlede udmøntning har en volumen, som tilskriver, at ekspertudvalgets anbefalinger 
implementeres gradvist. 
 
Herefter blev dagsordenen for dagens møde samt referatet fra mødet d. 19. marts 2018 i Blåt 
Fremdriftsforum godkendt. 
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Ministeriet orienterede kort interessenterne om udviklingen siden seneste møde fsva. NOVANA 
rapporterne, serviceeftersynet af laboratorieanalyserne samt vurderingen af kvælstofindsatsen. 

Ad punkt 2. Projekt om nabotjek af andre landes kvælstofindsatsbehov v/COWI  
Ministeriet introducerede kort punktet, inden COWI præsenterede projektet for Blåt Fremdriftsforum 
(præsentation vedlagt).  
 
Herpå fulgte opklarende spørgsmål ift. præsentationens indhold, metoder, geografiske forhold og 
reduktionsbehov i de respektive lande i undersøgelsen. De respektive lande planlægger initiativer ift. 
tredje planperiode, men det er ikke muligt at sige noget om, hvordan og hvornår på baggrund af de 
udleverede dokumenter. 
 
Interessentkredsen drøftede forventninger til den videre proces, herunder EU Kommissionens rolle 
heri. Der er indikationer på, at det ikke lader sig gøre for EU Kommissionen at revidere 
Vandrammedirektivet inden tredje planperiode. 
 
Slutrapporten vil give et grundigt overblik og en bedre mulighed for at sammenligne på tværs og vil 
fremadrettet indgå i forberedelsen af VP3, herunder i dialogen med Kommissionen og nabolande. 

Ad punkt 3. Oplæg fra Ph.D.-studerende Morten Graversgaard om evalueringen 
af vandrådsarbejdet 
Ministeriet indledte punktet med at placere evalueringsarbejdet i kontekst af forberedelsen af tredje 

generations vandområdeplaner. Interessentinvolvering og åbenhed står centralt i 

Vandrammedirektivet. Morten Graversgaard udførte evalueringen af vandrådsarbejdet i 2014.  

 

Morten Graversgaard præsenterede sit foreløbige arbejde med evalueringen af vandrådsarbejdet 

herunder metoder og indsamlet empiri og data. Det er samme undersøgelsesmetode som i 2014, dvs. 

en kombination af observationsstudier (i fem vandråd) samt spørgeskemaundersøgelse. Hertil 

kommer rådata fra Miljøstyrelsen omhandlende besvarelser af de tre opgaver. 

 

Det første spørgeskema er rettet mod vandrådsmedlemmerne. Det er sendt til 353 

vandrådsmedlemmer, med svar fra 263 (svarprocent 75%). Det andet spørgeskema er rettet mod 

sekretariatskommunerne. Samtlige sekretariatskommuner har besvaret undersøgelsen (svarprocent 

100%). Der er tale om meget høje svarprocenter og deraf validt datamateriale.  

 

Morten Graversgaard gennemgik kort de foreløbige hovedlinjer i resultaterne for den første 

spørgeskemaundersøgelse. Der er behov for kvalitativ opfølgning for at kunne nå ind bag tallene for 

både de tilfredse og utilfredse vandråd. Ligesom ved evalueringen af vandrådsarbejdet i 2014 vil 

slutproduktet være en rapport med anbefalinger.  

 

Herefter fulgte en kort runde med opfølgende spørgsmål. Der var bred enighed om, at evalueringen 

ikke har til formål at udstille nogen, men i stedet til at identificere best practices, sikre vidensdeling og 

inspiration. Der er fuld anonymitet for alle besvarelserne. 

 

Der var enighed blandt interessenterne ift. at organisationerne klæder vandrådsmedlemmerne godt på 

hjemmefra med henblik på at få det bedste ud af arbejdet. Det er væsentligt for ikke at obstruere 

arbejdet. 

 

Ministeriet afsluttede punktet, idet det bemærkedes, at ministeriet bestræber sig på at have en 

delrapport fsva. vandrådsmedlemmerne inden sommerferien, hvorefter den efterfølgende fase vil gå i 

dybden med anbefalinger til statens og sekretariatskommunernes håndtering af opgaverne. Der vil 
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eventuelt være en afrapportering ved næste møde i Blåt Fremdriftsforum. MFVM drøfter form 

nærmere med KL. 

Ad punkt 4. Status for VP3: udvikling af det faglige grundlag, herunder 
interessentinvolvering og basisanalyse  
Ministeriet orienterede interessentkredsen om den nuværende status for arbejdet med forberedelsen 

af tredje generation vandområdeplaner. Arbejdet med udbygningen af det faglige grundlag, i form af 

over 50 faglige projekter, er i god gænge frem mod 2021. Interessentinddragelsen varetages i de to 

eksisterende fora på vandplanlægningen, Blåt Fremdriftsforum og Faglig Referencegruppe. I Faglig 

Referencegruppe har en bredere kreds af interessenter mulighed for at høre forskerne fortælle om de 

faglige projekter. 

 

Basisanalysen forventes udarbejdet til 22. december 2019, som også er vandrammedirektivets frist. 

Ministeriet forventer, at vandråd igen skal give input til indsatsprogrammet. Det er væsentligt, at der 

kan fastlægges en operationel opgave og at vandrådene har tilstrækkeligt med tid. 

 

Afslutningsvist blev der spurgt til status for frioplandsprojektet, hvor ministeriet oplyste, at der ikke er 

taget endeligt stilling til, om projektet eventuelt kan indgå i arbejdet med den fortsatte udvikling af den 

målrettede regulering. Desuden blev muligheden for lokal adgang til data om tilstand mv. i enkelte 

vandområder og oplande kort vendt. 

Ad punkt 5. Eventuelt og afrunding 
Mødekredsen debatterede kort status for arbejdet med udmøntningen af ekspertudvalgets 
anbefalinger. I den forbindelse kvitterede ministeriet for interessenternes mange nyttige indspark. 
Status er, at ministeriet i høj grad er i gang med dette arbejde. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har som opfølgning på husdyrbrugloven fra 2017 iværksat tre større 
projekter, der hver især skal bidrage til at sikre større viden om fosfors anvendelse i landbrug og tab til 
vandmiljøet. Det drejer sig om: 1) Fosforrisikokortlægning der gennemføres i perioden 2017-2019 med 
fokus på at identificere fosfors tabsveje til vandmiljøet, 2) Fosforvidensyntese der gennemføres i 2018 
med fokus på at præsentere et samlet overblik over fosforværdikæden i landbruget samt identificere 
barrierer og udviklingsmuligheder, 3) Fosforudredning der gennemføres i 2018 med fokus på 
fosforfraførsel med afgrøder samt fosfortilgængelighed i forskellige typer af husdyrgødning.  Alle tre 
projekter er igangsat og holder ind til videre tidsplanen.  
 
Visse interessenter påpegede at der kan være fordele ved deltagelse fra organisationer i 
vandoplandsstyregrupperne i forbindelse med gennemførelse af vådområdeindsatserne.  
 
Der blev ytret ønske om, at revisionen af drikkevandsdirektivet samt klimaforandringer og 
klimatilpasnings inklusion i tredje generation vandområdeplaner indgår på næste møde. 
 
Næste møde i Blåt Fremdriftsforum er tirsdag d. 30 oktober. Interessenterne blev opfordret til at 
sende ønsker til dagsorden. 
 
Ministeriet afsluttede mødet og takkede interessenterne for deres deltagelse og for en god og 
konstruktiv drøftelse af dagens emner.  
 

 


