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Overordnede hensyn i følgegruppen, Blåt Fremdriftsforum, vedr. arbejdet i 

vandområdeplanerne 2021-2027 
 

Fra Vandrammedirektivet 

(14) Forudsætningerne for, at dette direktiv får den ønskede virkning, er et nært samarbejde og en 

samordnet indsats på fællesskabsplan, medlemsstatsplan og lokalt plan samt oplysning, høring og 

inddragelse af offentligheden, herunder brugerne 

Fra forord til Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027 af Jacob Ellemann Jensen 

Som miljø- og fødevareminister forventer jeg mig meget af den nye tilgang. Men 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. Samtidig er det vigtigt for mig, at alle væsentlige data, som 

danner grundlag for indsatserne, lægges åbent frem. Alle skal kunne gennemskue, hvordan tilstanden i 

vores vandområder er, hvorfor den er sådan, og hvad der skal til, for at tilstanden forbedres. 

Fra forord til Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027 af Lea Wermelin 

Miljø-og Fødevareministeriet fremlægger nu det endelige arbejdsprogram for, hvordan de kommende 

vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter vil blive inddraget i arbejdet. 

Netop indsatsen for at sikre inddragelse og forankring gennem dialog og videndeling er helt central for 

udviklingen af samarbejdet om vandområdeplanerne 2021-2027 

Fra Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027 om Blåt Fremdriftsforum 

Blåt Fremdriftsforum er et af ministeriets to stående fora, som løbende inddrager interessenterne i 

arbejdet med vandområdeplanerne.  

… Ministeriet sikrer, at deltagerne løbende orienteres om aktuelle emner i relation til vandplanlægningen, 

samt at disse emner drøftes, så ministeriet herigennem får interessenternes input. Deltagerne har også 

mulighed for selv at foreslå punkter til dagsordenen.  

På den måde faciliterer Blåt Fremdriftsforum en bred dialog mellem interessenterne og Miljø- og 

Fødevareministeriet, og deltagerne bidrager med strategiske input til vandområdeplanerne og 

vandplanlægningen generelt.  

Ifølge kommissoriet for Blåt Fremdriftsforum skal forummet:  

 Drøfte og samle erfaringer og synspunkter på processen i forbindelse med udarbejdelsen af 

vandområdeplanerne samt drøfte ønsker til tredje generation vandområdeplaner.  

 Overordnet følge udviklingen i vandplanplanlægningen.  

 Samle synspunkter på omfang og indhold af den lokale dialog.  

 Løbende drøfte og komme med input til rammer for implementeringen af vandområdeplanerne.  

 Følge og drøfte udviklingen af nye virkemidler.  

Det er Miljø- og Fødevareministeriets forventning, at Blåt Fremdriftsforum også frem mod 2021, hvor de 

næste vandområdeplaner skal træde i kraft, vil være et helt centralt forum for dialogen mellem 

interessenterne og ministeriet. 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/SoMe/Arbejdsprogram_for_vandomraadeplaner_2021-2027.pdf
https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Arbejdsprogram_for_VP3-Forord-Lea-Wermelin-trim.pdf

