Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum fredag d. 13.
december 2019 kl. 11:00-12:30. Holmens Kanal 42, 1060
København K
Deltagere

Bjarne Bringedal Svendsen, KTC/ Køge Kommune
Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer
Marie Østergaard, Landbrug & Fødevarer
Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur (skype)
Helge Danneskiold-Samsøe, Danske Vandløb
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
Knud Thonke, Danske Vandløb
Jørn Rasmussen, Fair Spildevand
Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug
Steen Bonde, Landbrugsstyrelsen (skype)
Christian Vindahl Vind, Miljø- og Fødevareministeriets departement
Peter Østergård Have, Miljø- og Fødevareministeriets departement
Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriets departement
Signe Cecilie Mathiassen, Miljø- og Fødevareministeriets departement (ref.)
Ad 1) Velkomst, siden sidst og godkendelse af dagsorden og referat
Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) bød velkommen og orienterede om, at dagens møde var
tilrettelagt med et fokus på Arbejdsprogrammet for 2021-2027, som udkommer i sin endelige version
senest 22. december 2019. Ministeriet oplyste, at referatet fra sidste møde, den 1. november 2019, har
været sendt i høring og, at der ikke var indkommet nogen bemærkninger til referatet. Referatet blev
herefter godkendt.
MFVM orienterede dernæst om nogle af de større sager, der har fyldt i ministeriet siden sidste møde i
Blåt Fremdriftsforum. Årets NOVANA-rapport er blevet offentliggjort og regeringen har besluttet at
fremrykke kvælstofindsatsen, idet kvælstofudledningen desværre ikke er faldet som forventet. MFVM
orienterede også om, at Rigsrevisionen i deres beretning af 6. december 2019 har kritiseret
ministeriets håndtering af grundvandsovervågningen. Miljøministeren tager denne kritik meget
alvorligt og har fulgt op på kritikken.
Ad 2) Kort orientering om status på vandløbsrelaterede sager
Herefter gav ministeriet en kort status på, hvad der er sket på vandløbsområdet siden sidste møde.
Vandrådsarbejdet er blevet igangsat. Inden det officielt blev igangsat, deltog MFVM i to gode og
velbesøgte temadage med alle landets kommuner. Temadagene var arrangeret af KL og ministeriet i
fællesskab. Landbrug & Fødevarer og Danmarks Sportsfiskerforening deltog ved temadagene og delte
deres betragtninger omkring vandrådsarbejdet med de fremmødte.
Den 12. december 2019 var MFVM’s departement i Aarhus og deltog sammen med Miljøstyrelsen i et
vandrådsmøde arrangeret af Landbrug & Fødevarer, som også bl.a. Bæredygtigt Landbrug og Danske
Vandløb deltog i.
Landbrug & Fødevarer bemærkede, at en refleksion fra mødet kunne være, at en time er for kort tid ift.
ministeriets deltagelse.
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Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening afholder den 25. januar 2020 et
lignende arrangement sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet m.m. MFVM tilbød at
deltage i dette og lignende arrangementer, såfremt det ønskes af arrangørerne.
MFVM orienterede herefter om status på handleplanen for vandløbsrestaurering. Der er blevet afholdt
sættemøde i styregruppen for vandløbsrestaurering den 6. december 2019. Der arbejdes nu på en
fælles handleplan. Interessenterne inddrages gennem Blåt Fremdriftsforum.
Derudover orienterede ministeriet om, at der er som led i MR-puljen er blevet afsat 15, 1 mio. til
helhedsprojekter. Midlerne anvendes til pilotprojekter i klimafølsomme vandløbssystemer og
forventes at kunne dække 2-3 pilotprojekter. MFVM holder Blåt Fremdriftsforum orienteret.
Ad 3) Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027
Som næste punkt på dagsordenen præsenterede MFVM arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne
2021-2027. Udkast til arbejdsprogrammet har været sendt i høring. Siden udkastet blev skrevet er der
kommet en ny regering og en ny miljøminister. Det endelige arbejdsprogram foreligger nu.
Ministeriet fortalte herefter om arbejdsprogrammets indhold med fokus på det, som var ændret siden
udkastet. Fokus på interessentinddragelse er skrevet mere tydeligt frem. Der er opmærksomhed på, at
der eksisterer et stort ønske om at blive hørt og involveret fra interessenterne, og dette er også en
prioritet for regeringen. Ministeriet er opmærksom på, at der er en særlig interesse for de marine
projekter og særligt modelprojekterne, som forventes afsluttet medio 2020. Sammen med
interessenterne i Blåt Fremdriftsforum vil ministeriet overveje, hvordan vi sikrer en god
interessentinddragelse ifm. afslutningen af projekterne.
Fair Spildevand bemærkede, at ministeriet på forhånd accepterer en bestemt viden, som lægger sig op
af universiteternes. Fair Spildevand mener, at ministeriet er forpligtet til at afprøve alt den viden, der
findes, frem for at forsvare den viden som universiteterne bidrager med.
Bæredygtigt Landbrug bemærkede, at der er behov for, at interessenterne inddrages tæt ifm.
modelberegningerne – fx i en konference - da det er komplicerede beregninger, som kræver en
ordentlig gennemgang. Danske Vandløb bakkede op om dette ønske.
Landbrug & Fødevarer efterspurgte at komme med i en følgegruppe til scenarieberegningerne ift.
anvendelsen af de marine modeller.
Ministeriet svarede Bæredygtigt Landbrug og Danske Vandløb, at ministeriet er enige i, at der er et
behov for formidling af modelgrundlaget i de marine modeller. I den Faglige Referencegruppe er det
derfor netop forskerne, der forklarer grundlaget. Det kan overvejes om der er behov for yderligere
inddragelse. Ministeriet svarede Fair Spildevand, at alle høringsvar er blevet læst og håndteret.
Ministeriet bygger sine faglige beslutninger på forskningsbaseret viden, som universiteterne leverer.
Endelig svarede ministeriet Landbrug & Fødevarer, at der ville blive taget stilling til, om der skal
nedsættes en følgegruppe til scenarieberegningerne til følgegruppemødet i de marine modeller den 7.
januar 2020.
Landbrug & Fødevarer spurgte til, hvordan ministeriet vil øge den lokale inddragelse og endvidere til
status på projektet ”Udledning af næringsstoffer år 1900”. Ministeriet oplyste, at der var planlagt
følgegruppemøde i projektet (den 10. januar 2020), hvor der gives en status på projektet.
Ift. den lokale inddragelse oplyste ministeriet, at det endnu ikke er afklaret, hvordan
interessentinddragelsen frem mod vandområdeplanerne 2021-2027 vil blive tilrettelagt. Det er en
dialog, der kan fortsætte i Blåt Fremdriftsforum. Ministeriet fortalte herefter, at der er i løbet af 2020
vil blive offentliggjort en strategi for miljøfarlige forurenende stoffer.
Fair Spildevand bemærkede, at organisationen mener, at sporingen af miljøfarlige forurenende stoffer
i dag er vanskelig og foreslog en opdeling af husspildevand og industrispildevand. Rensningen af
spildevand skal ifølge Fair Spildevand foregå mere decentralt og sporingen skal forbedres. Bæredygtig
Landbrug mente ligeledes, at der er behov for langsigtede spildevandsløsninger med fokus på
decentrale løsninger.
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MFVM gjorde opmærksom på, at der eksisterer en spildevandslovgivning og et setup til håndtering af
spildevand, som er separat fra vandplanlægningen. Der er også iværksat et kildeopsporingsprojekt ude
i kommunerne og rigtig mange kommuner arbejder med mere separat kloakering. Samtidig er det dog
sådan, at der mange steder er stordriftsfordele ved at centralisere spildevandsanlæg, og at det er mest
omkostningseffektivt for nogle store virksomheder at køre på kommunale anlæg frem for på separate
anlæg.
Danmarks Naturfredningsforening savnede, at der i arbejdsprogrammet blev sat fokus på, at det er
arbejdsprogrammet for den sidste planperiode, og at der skal være målopfyldelse i 2027, hvilket ser
svært ud.
Ministeriet anerkendte, at målopfyldelse bliver en udfordring, og man kunne have nævnt dette i
arbejdsprogrammet. Arbejdsprogrammet er blevet skrevet med fokus på, hvilke ting, der er sat i gang
og ikke, hvilke udfordringer, der stadig er. Når udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 udkommer,
så forventer MFVM dog, at diskussionen om målopfyldelse vil fylde.
Herefter fulgte en drøftelse af vandløbenes rolle i vandområdeplanerne. Danske Vandløb mente, at for
mange vandløb er målsatte. Danmarks Sportsfiskerforbund bemærkede, at vandløbenes skæbne er
udtryk for politiske vinde.
Ad 4) Eventuelt og afslutning
Ministeriet afrundede mødet. I 2020 skal vandområdeplanerne for tredje planperiode sendes i høring.
Det betyder, at vi vil have rigtig mange diskussioner i Blåt Fremdriftsforum og de andre steder vi
mødes – både faglige og politiske. Inddragelse og dialog med interessenterne ligger regeringen på
sinde. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis vil kunne opnå enighed om alt. Men dialogen skal der være
plads til.
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