
Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Invitation til møde i Faglig Referencegruppe 1. oktober 2019 samt
slides fra mødet den 6. september 2019 
Malene Aarslev <maars@mst.dk> 25. september 2019 kl. 08.22
Til: Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk>
Cc: Poul Vejby-Sørensen <poul@vejby-s.dk>

Kære Jørn

 

I�. dine fremsendte links, vil vi bede dig om selv at distribuere disse �l de relevante modtagere, da Miljøstyrelsen kun står for
at udsende materiale fra møderne i form af slides fra de præsenta�oner, som var en del af dagsordenen.

 

I�. din forespørgsel om et indlæg, henviser vi �l kommissoriet for den Faglige Referencegruppe, hvor det fremgår, at gruppen
er et fagligt forum, ”hvor interessenterne kan afgive bemærkninger �l Miljøstyrelsens faglige projekter i planprocessen med
angivelse af metoder, vejledninger, retningslinjer m.v.”.

 

Vi henviser derfor forespørgsler om poli�ske indlæg �l departementet (kontakt her Signe Mathiassen, sicma@mfvm.dk).

 

Venlig hilsen

Malene Aarslev
AC-tekniker | Vandmiljø & Friluftsliv

+45 22 25 69 61 | maars@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

 

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

 

 

Fra: Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk> 
Sendt: 23. september 2019 12:08
Til: Malene Aarslev <maars@mst.dk>
Cc: Poul Vejby-Sørensen <poul@vejby-s.dk>
Emne: Re: Invita�on �l møde i Faglig Referencegruppe 1. oktober 2019 samt slides fra mødet den 6. september 2019
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Kære Malene

 

Jeg ser, at dagsordenen er en time kortere end sidst og nogle af os har nogle
transportomkostninger, som vi også skal forsvare i baglandet. 

Og jeg henviser også til side 4 i  Arbejdsprogram forvandområdeplanerne2021-2027

Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke udforme den nye vandområdeplan uden bidrag udefra.
Vi har brug for hjælp fra både borgere, virksomheder og interesseorganisationer, så vi kan få
ideer til nye løsninger og nye virkemidler til gavn for vores fælles vandmiljø. [...] hvordan
tilstanden i vores vandområder er, hvorfor den er sådan, og hvad der skal til, for at tilstanden
forbedres.  

 

Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at et interessant indlæg i fagbladet Maskinbladet En
nødvendig korrektion af historien kommer på dagsordenen som et punkt.

 

Jeg forestiller mig at linket til artiklen udsendes inden mødet 1. oktober til alle mødedeltagere.
På mødet kan forfatteren, Poul Vejby-Sørensen, kort redegøre for artiklen, hvorefter
mødedeltagerne har mulighed for at komme med kritik.

 

Husk det er forskellige holdninger/konflikter der driver udviklingen.

 

NB. Har forelagt mit forslag for Poul Vejby-Sørensen. Han er indforstået med mit forslag.
(Derfor er han med på cc)  

 

 

 

 

 

 

Den tor. 19. sep. 2019 kl. 14.26 skrev Malene Aarslev <maars@mst.dk>:

Kære medlemmer af Faglig Referencegruppe

 

Tak for et godt møde den 6. september 2019. Vi sender her præsentationerne fra mødet.

 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/SoMe/Arbejdsprogram_for_vandomraadeplaner_2021-2027.pdf
https://www.maskinbladet.dk/politik-erhverv/artikel/64549-nodvendig-korrektion-historien
mailto:maars@mst.dk


I inviteres til næste møde i Faglig Referencegruppe tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 10.20-
13.30 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, Odense. Dagsorden er vedhæftet.

 

I bedes melde tilbage, om I deltager, pr. mail til maars@mst.dk senest onsdag den 25.
september. Når I har tilmeldt jer, vil I modtage en outlook-invitation til mødet.

 

Venlig hilsen

Malene Aarslev
AC-tekniker | Vandmiljø & Friluftsliv

+45 22 25 69 61 | maars@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

 

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

 

 

--

Med venlig hilsen

Fair Spildevand

v/Jørn Rasmussen

http://www.fairspildevand.dk
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