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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum tirsdag d. 30.10.2018.  
 

 

Deltagere 
Bjarne Bringedal Svendsen (KTC) 

Lisbet Ogstrup (DN) 

Henning Mørk Jørgensen (DN) 

Verner W. Hansen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Claus Vangsgaard (Danske Vandværker) 

Niels Philip Jensen (KL) 

Irene Wiborg (SEGES) 

Flemming Gertz (SEGES) 

Troels Toft (SEGES) 

Marie Østergaard (L&F) 

Erik Jørgensen (L&F) 

Anders Panum (L&F) 

Nikolaj Schulz (Bæredygtigt Landbrug) 

Jørgen Evald Jensen (Bæredygtigt Landbrug) 

Helge Danneskiold-Samsøe (Danske Vandløb) 

Ib W. Jensen (Danske Vandløb) 

Lisbeth Plesner (Dansk Akvakultur) 

 

Jane Hansen (MST) 

Lidde Bagge Jensen (MST) 

Katrine Nissen (MVFM) 

Peter Østergård Have (MVFM) 

Kirsten Flemming Hansen (MVFM) 

Henrik Leth Jørgensen (MFVM) 

Ronnie Juhler Pedersen (MFVM) 

Mette Lise Jensen (MFVM) 

Rikke Larsen (MFVM) 

Nicklas S. Echsner-Rasmussen (MVFM) 

 
Ad punkt 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat  

Ministeriet bød velkommen til deltagerne i Blåt Fremdriftsforum. 

 

Dagsordenen for dagens møde samt referatet fra mødet d. 11. juni 2018 i Blåt Fremdriftsforum blev 

godkendt. 
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Ad punkt 2. Præsentation og kort drøftelse af nyt kommissorium for Blåt 

Fremdriftsforum  

 

Ministeriet præsenterede det opdaterede kommissorium for Blåt Fremdriftsforum og inviterede til 

kommentarer. Baggrunden for opdateringen er alene at bringe kommissoriet i overensstemmelse med 

de nuværende organisatoriske rammer. Der er ikke indholdsmæssige ændringer.  

 

Det var fra interessentsiden enighed om at tilføje "grundvand" og "vådområder" til linje to i 

kommissoriets baggrundsafsnit. 

 

Ad punkt 3. Præsentation af pilotprojekt til udarbejdelse af lokalt baseret basisanalyse 

for Skive Fjord. Anmodet af SEGES  

 

Ministeriet kvitterede for henvendelsen fra SEGES.  

 

SEGES, ved chefkonsulent Flemming Gertz, fremlagde pilotprojekt om udarbejdelse af lokalt baseret 

basisanalyse for Skive Fjord. KL og Limfjordssekretariatet er med i projektet som partnere. Oplægget 

havde fokus på hypoteser, metoder og konklusioner i arbejdet med at analysere forvaltningsprocesser 

og inddragelse af lokale interessenter. (powerpoint præsentation vedlagt referat). 

 

Efter præsentationen fulgte spørgsmål og kommentarer fra interessentkredsen. Der var bred 

anerkendelse af betydningen af at skabe lokalt ejerskab og af at få bragt lokal viden i spil. 

 

Ad punkt 4. Orientering om arbejdsprogrammet for tredje generation af 

vandområdeplanerne (2021-2027) 

 

Ministeriet indledte mødepunktet med at opridse de juridiske rammer for udarbejdelse af 

arbejdsprogrammet for tredje generation af vandområdeplanerne. Der er ikke en guidance til, hvordan 

et arbejdsprogram skal laves, og derfor er der store forskelle på tværs af EU. Der kommer til at være to 

hovedspor i arbejdsprogrammet: 1) udvikling af det faglige grundlag samt 2) interessentinddragelse. 

Ministeriet bekræftede, at der planlægges en vandrådsproces i 2019 med inspiration fra 

vandrådsprocessen i 2014. Senest 22. december skal arbejdsprogrammet sendes i 6 måneders høring.  

 

Ministeriet inviterede interessentkredsen til en præsentation af arbejdsprogrammet kort forud for, at 

arbejdsprogrammet sendes i høring i december. 

 

Efter indledningen kom interessenterne med kommentarer og forventninger til arbejdsprogrammet. 

Debatten kredsede om vandråd samt datagrundlaget for arbejdsprogrammet. Interessenterne fulgte op 

på debatten under forrige mødepunkt og drøftede vandrådsopgaven i 2019, herunder hvilke og hvor 

mange opgaver, som vandrådene bør pålægges. I forhold til tilvejebringelsen af data bekræftede 

ministeriet, at der indgår beskrivelser for udviklingen af datagrundlaget i arbejdsprogrammet i det 

omfang, at det indgår i de respektive projekter. 

 

 

Ad punkt 5. Orientering om vandløbsområdet 

 

Ministeriet orienterede kort om opfølgningen på ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning samt 

opfølgning på vandrådsarbejdet. Der er ikke lagt op til en ændring af vandløbsloven i indeværende 

folketingssamling. I forhold til resultatet af vandrådsarbejdet, kommer hhv. Bekendtgørelsen om 

indsatsprogammet mv. samt Bekendtgørelsen om miljømål mv. i 8 ugers høring sidst på året. 
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Ad punkt 6. Orientering om det europæiske arbejde 

 

Ministeriet orienterede interessentkredsen om processen for fitnesschecket af vandrammedirektivet, 

landerapporten samt ministeriets overordnede tilgang til fitness-checket. Kommissionen skal 

gennemføre sit fitnesscheck inden udgangen af 2019. Der pågår en offentlig høring via kommissionens 

hjemmeside, som alle er velkommen til at spille ind i. Kommissionen skal i år fremlægge 

landerapporter for vandplanarbejdet for hele fællesskabet og for de enkelte lande.  

 

Ministeriet er løbende i dialog med kommissionen for at få klarhed over fremtiden for 

vandrammedirektivet. Interessenterne blev opfordret til at tage kontakt til ministeriet, hvis de ønsker 

et bilateralt møde med fagkontoret mhp. at komme med indspil til dette arbejde. 

 

Herefter fulgte en kort opfølgende debat, hvor interessenterne spurgte ind til fitness checket, herunder 

sammenhængen med oversvømmelselsesdirektivet, og om der fandtes et offentligt tilgængeligt mandat 

for ministeriets arbejde med fitness checket.  Det blev oplyst, at sammenhæng mellem 

vanddirektiverne, herunder oversvømmelsesdirektivet er en generel prioritet for ministeriet, samt at 

ministeriets tilgang til arbejdet er udtryk for tidlig interessevaretagelse, og at en formel, koordineret 

position først fastlægges senere i relevant sammenhæng, eks. ved fremlæggelse af direktivforslag.  

 

Ad punkt 7. Eventuelt og afrunding 

 

Ministeriet rundede debatten af, idet det blev noteret, at interessentkredsen i løbet af debatten havde 

ytret ønske om to fremtidige temaer til udvidet drøftelse i regi af Blåt Fremdriftsforum, hhv. vandråd 

og spildevand, samt at der skal fokuseres på datagrundlaget i arbejdsprogrammet. Der var enighed 

om, at stenrev som emne kunne indgå til drøftelse i Faglig Referencegruppe. 

 

På tidspunktet for mødet var der ikke kalendersat møder i Blåt Fremdriftsforum i 2019. Ministeriet 

har nu kalendersat følgende datoer: 21. marts, 11. juni og 6. november 

 

 


