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Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum onsdag den 19. oktober 2020 
kl. 9.30-11.00. Afholdt på Skype 

 

Deltagere 
Charlotte Weber, KL 
Claus Vangsgård, DANVA 
Helge Danneskiold-Samsøe, Danske Vandløb 
Knud Erik Thonke, Danske Vandløb 
Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer 
Marie Østergaard, Landbrug & Fødevarer 
Ib Walther Jensen, Landbrug & Fødevarer 
Irene Asta Wiborg, SEGES 
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Jørn Rasmussen, Fair Spildevand 
Karen Timmermann, DHI 
Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur 
Jørgen Evald Jensen, Bæredygtigt Landbrug 
Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug 
Anders Christian Erichsen, DTU Aqua 
Karen Timmermann, DHI  
Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen 
Jane Hansen, Miljøstyrelsen 
Lidde Bagge Jensen, Miljøstyrelsen 
Stig Eggert Pedersen, Miljøstyrelsen 
Michael Clausen, Landbrugsstyrelsen 
Peter Østergård Have, Miljø- og Fødevareministeriets departement (deltog kun i første del af mødet) 
Mette Lise Jensen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Liva Vejlgaard, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Mette Thomsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement 
Signe Cecilie Mathiassen, Miljø- og Fødevareministeriets departement (ref.) 
 

Ad 1) Velkomst, siden sidst og godkendelse af dagsorden og referat 
Peter Østergård Have (MFVM) bød velkommen til mødet og orienterede om, at han frem til februar 
2021 fungerer som konstitueret afdelingschef, og dermed passer positionen som formand for Blåt 
Fremdriftsforum. Cecilie Spanner Rydeng (MFVM) er i samme periode konstitueret kontorchef for 
Vand og Hav.  
 
Referatet fra sidste møde, den 26. august 2020, har været sendt i høring i kredsen, og der er ikke 
indkommet bemærkninger til referatet, som blev godkendt. Der var ingen bemærkninger til 
dagsordenen på mødet, men Fair Spildevand havde før mødet indsendt ønsker til dagsordenen og 
desuden har ministeriet modtaget en klage fra Fair Spildevand over ministeriets interessent- 
involvering. MFVM vurderer at de ønskede dagsordenpunkter dels har været drøftet i forummet 
tidligere, dels ikke egner sig til dette forum. Men Fair Spildevand er velkommen til at udsende forslag 
til dagsorden og afsøge interesse for et særskilt møde om disse emner blandt de øvrige deltagere i Blåt 
Fremdriftsforum.  
 
Peter Østergård Have orienterede desuden om status på mulig fejl i nedbørsdata fra DMI. Der har 
været afholdt teknisk gennemgang for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 9. september 2020. 
Præsentationen deles med Blåt Fremdriftsforum ifbm. udsendelse af referat. Der er desuden nedsat en 



 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  

2 

arbejdsgruppe mellem DMI, GEUS og AU, der skal kulegrave problemstillingen. MFVM følger arbejdet 
tæt og vil på næstkommende møde i Blåt Fremdriftsforum på ny give en status.  
 
Ad 2) Status for de marine modelberegninger   
Peter Østergård Have (MFVM) indledte punktet og bød velkommen til Karen Timmermann (DTU) og 
Anders Erichsen (DHI), som deltog under dette punkt.  
 
Hernæst overtog Harley Bundgaard Madsen (MST) ordet. Den 25. september blev der holdt en 
præsentation af de marine tilstandsvurderinger for Faglig Referencegruppe og alle landets kommuner. 
DHI og AU har videreudviklet de marine modeller pba. det internationale review, som blev foretaget i 
2017.  
 
Karen Timmermann og Anders Erichsen overtog ordet og præsenterede status på de marine 
modelberegninger. 
 
Der blev fra kredsen spurgt til om næringsindhold i sediment indgår i modellen. Anders Erichsen 
svarede at det indgår i modellerne, men ikke i typologiseringen. 
 
Der blev også spurgt til Randers Fjord, som er meget forskellig fra andre fjorde og om det så ikke 
betyder at en type tilgang er uhensigtsmæssig? Karen Timmermann svarede at Randers Fjord er meget 
ferskvandspåvirket og medgav at det er en faglig diskussion, hvor meget Randers Fjord adskiller sig fra 
den fjord, som er næstmest påvirket af ferskvand. 
 
Der blev desuden spurgt til, hvordan vandtemperatur i recipienten indgår i modellerne? Karen 
Timmermann svarede, at stigning i vandtemperaturen siden 1930’erne ikke er afgørende. Beregninger 
i klimaprojektet går på, hvordan tilstanden i de danske vandområder ville være i et nutidigt klima med 
en mindre udledning af næringsstoffer.  
 

Derudover blev der spurgt til, hvad prisen bliver, hvis vi skal have mere ambitiøse reduktionsmål ift. 

næringsstoffer end vores nabolande? MFVM svarede at der i det marine modelprojekt bliver regnet på 

flere forskellige scenarier for at belyse følsomheden af målbelastning, herunder regnes også på 

forskellige forudsætninger for bidrag fra Danmark og andre lande. Dette vil indgå i 

beslutningsgrundlaget for de kommende vandområdeplaner. 
 
Ad 3) Kort status på vandløbsrestaurering og helhedsprojekter 
Mette Lise Jensen (MFVM), som dækkede sidste del af mødet for departementet, gav en kort status på 
vandløbsrestaureringen. Den EU-finansierede ordning havde ansøgningsfrist 1. oktober og der har 
været en fin søgning på ordningen. Ift. den nationale ordning var ansøgningsfristen den 15. oktober og 
derfor var det ikke muligt for MFVM at fremskaffe en oversigt over ansøgninger inden dette møde.  
 
Der var en bemærkning fra kredsen om, at det ikke kun er vandløbsindsatsen, men også 
vådområdeindsatsen, som hænger i bremserne. Dansk Sportsfiskerforbund (DSF) har henvendt sig til 
departementet herom. MFVM departement lovede at vende tilbage og inddrage DSF i en dialog herom. 
 
Der blev desuden spurgt til hvor i landet kommuner havde søgt. MFVM svarede at ansøgningerne var 
bredt fordelt over hele landet og i alle typer vandløb. Der er desuden ansøgninger vedr. spærringer 
imellem. Listen sendes ud forud for næste møde.  
 
Mette Lise Jensen (MFVM) gav en status på helhedsprojekter i klimafølsomme vandløb, der også var 
blevet nævnt på mødet i august. Nu var der kommet navn på, hvilke projekter, der har modtaget støtte. 
Der er indkommet 2 ansøgninger, som begge har fået tilsagn; henholdsvis et projekt i Brønderslev 
Kommune placeret i Nørreå og et projekt i Vest Himmerlands Kommune placeret i Halkær Ådal. Der 
er udsendt pressemeddelelse om projekterne den 7. oktober 2020. 
 
Ad 4) Eventuelt og afrunding  
Mette Lise Jensen (MFVM) takkede af og spurgte om, der var noget til eventuelt? 
 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/restaurering-af-foelsomme-vandloeb-gavner-baade-klima-og-natur/
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Fair Spildevand specificerede at fsva. den Zetland artikel, som på Fair spildevands opfordring var 
blevet delt med kredsen forud for mødet, så var det kun det delafsnit, der omhandler spildevand, som 
var relevant i denne sammenhæng.  
 
Næste møde i Blåt Fremdriftsforum afholdes den 9. december 2020 og vil igen blive afholdt på Skype. 
 
 


