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Chat sporet fra webinar om vandområdeplanerne 2021-2027 - med fokus 

på Sjælland og øer den 10. marts 2022 

Fair Spildevands bemærkninger er fremhævet.  

Fremhævede bemærkninger i kursiv blev ikke kommenteret 

Man kan få en fornemmelse af hvad der optager kommunale medarbejdere i spørgsmålene. 

 Udtørrede vandløb 

 Varm og iltfattigt vand der udledes fra buffermagasiner til vandløb laver ravage 

bare for at nævne et par stykker 

Læg også mærke til Per Christensen (Dansk Sportsfiskerforbund) afsluttende bemærkninger. Jeg er i dialog 

med ham. Måske kunne han inviteres med til et bestyrelsesmøde. Det må tiden vise. 

 

 

From Mia  Knudsen to Everyone:  09:13 AM 

Vil I i præsentationen huske at oplyse i hvilke baggrundsdokumenter man kan finde detaljer om de 

forskellige emner. Baggrundsmaterialet er MEGET omfattende så lidt vejledning er nødvendigt for ikke at 

skulle læse det hele :-). 

From Thomas Tindahl to Everyone:  09:16 AM 

Hvad er navn på partnerskab vedr miljøfremmedestoffer? 

From Lone Mikkelsen, RGO to Everyone:  09:17 AM 

Partnerskab for miljøfarlige stoffer 

Det er navnet :) 

From Thomas Tindahl to Everyone:  09:17 AM 😅 

From Pia Holm Nielsen to Everyone:  09:19 AM hvor kan vi se hvilke indsatser og steder der skal 

genbesøges? 

From Mia  Knudsen to Everyone:  09:21 AM Henvis gerne til det her i oplægget til baggrundsdokumenterne 

da, bagrundsmaterialet er MEGET omfattende og der ikke er  mulighed for at indtaste søgeord på tværs af 

de forskellige dokumenter. Læg evt en samlet PDF med alle baggrundsdokumenter op så man kan bruge 

søgefunktionen. 

From Bæredygtigt Landbrug to Everyone:  09:21 AM  Er der i forhold til de miljøfremmede stoffer både 

fokus på vandløb og grundvand, eller er det alene grundvand? 

From Fair Spildevand to Everyone:  09:22 AM Vandrammedirektivet siger intet om krav til kvælstofindsat. 

Det er Danmark der sender tal til EU om hvad vi har som målsætning af kvælstofreduktion, som de så 

holder os op på at vi overholder. 

Vil gerne uddybe.  Hør når en embedsmand padler det bedste han har lært 

https://www.fairspildevand.dk/miljoeministeriet-vandrammedirektivets-kvaelstofkrav/


2 af 9 

www.fairspildevand.dk - for miljø og mennesker 

 

From Peter Jørgensen to Everyone:  09:22 AM Der er udpeget indsatser overfor regnbetingede overløb til 

Furesøen i Rudersdal Kommune men underligt nok ikke i de 2 øvrige kommuner omkring søen 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  09:33 AM Hvis man henter opløsningerne ned som GIS er det svært 

at gennemskue og forstå navngivingen af lag og punkter - Er der mulighed for at få tilsendt en 

"oversættelse" af forkortelserne så de er sammenlignlige med hvad der fremgår af miljøGIS? 

From Linda Bredahl to Everyone:  09:35 AM Er det muligt at downloade GIS filer med søoplandsgrænserne? 

From Pia Holm Nielsen to Everyone:  09:35 AM  i vandplandata kan man ikke komme tilbage til den valgte 

sø, hvis man først er  i undertemaerne  og vis  baggrunden. 

From Mia  Knudsen to Everyone:  09:35 AM Hvad er baggrunden for at man vælger at benytte to forskellige 

digitale platforme. Det er lidt en skam ikke at have det samlet for det bedst mulige overblik :-) - Tænker der 

måske nok  er en teknisk forklaring 

From Fair Spildevand to Everyone:  09:43 AM Indsendelse af høringssvar - hvad nyttet det. 

Fair Spildevand har indsendt høringssvar til arbejdsprogrammet for de nye vandplaner med mange 

guldkorn. Men ingen læser hvad der skrives. 

Var de læst og forstået. Var vi et helt andet sted i dag. 

From Mette to Everyone:  09:44 AM Som opfølgning på Pia Holms spg - hvordan kommer man smart 

"baglæns" på Vandplandata? 

From Fair Spildevandto Everyone:  10:00 AM Vurdering af vandkvalitet foregår visuelt. (Smådyr, planter, 

fisk og alger)  

Hvordan sikre man sig at to forskellige personer kommer frem til det samme resultat? 

From Erik Blegmand to Everyone:  10:01 AM Er grødeskæring til hindrer for målopfyldelse? 

Vandløb som er tørlagt om sommeren - bør de have en ændret målsætning? Eller målsættes som vandløb 

uden fiskeinteresser? 

From Carsten Bjørn to Everyone:  10:04 AM FS: Man følger de tekniske anvisninger for de forskellige 

undersøgelsestyper. Så bliver undersøgelsesresultater sammenlignelige. Men 100% ens bliver de nok 

næppe. det er biologi vi arbejder med...... 

From Ole Busck to Everyone:  10:04 AM Da kommunerne i nov. 2020 fik en opfordring fra MST til at melde 

mulige positive indsatser ind, henviste Odsherred kommune til en bemærkning i brevet fra MST om at en 

indsats i Lammefjordens kanaler ville have en "meget stor negativ virkning på det oprindelige formål med 

kanalerne, dræning mv og ville være meget dyrt", hvorfor kommunen ikke pegede på noget, skønt det er 

langt den største negative påvirkning af *Isefjorden! Er det i kraft af landbrugets lobbyarbejde? (Ole, DN-

Odsherred) 

From Fair Spildevand to Everyone:  10:07 AM Til Carsten Bjørn 

Vil det så ikke være fornuftigt at supplere de biologiske "visuelle" målinger med kemiske målinger. 

Faktisk som direktiverne foreskriver 

From Carsten Bjørn to Everyone:  10:10 AM FS: lad os tage den i enrum senere, hvis der er behov for det. 

De biologiske forhold afspejler bl.a. de vandkemiske forhold, dvs. hvis disse ikke er gode, kan det ses på 
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fauna m.m. Men der tages jo også vandkemiske målinger mange steder, som kan indgå som 

støtteparametre i vurderingerne...... 

From Mikkel René Andersen (Holbæk Kommune) to Everyone:  10:10 AM kemiske målinger har meget store 

begrænsninger i vandløb fordi vandet flytter sig. Så man skal måle med ret høj frekvens (på skala af 

minutter mange steder) før det giver mening. Mens effekten på biologien er længere varende hvorfor det 

er det man tit måler på. 

Der er desuden visse vanskeligheder på målefølsomheden på flere relevante stoffer kontra hvad 

sensorerne kan måle i dag. 

From Keldborg to Everyone:  10:15 AM SKAL indsatser fra VP1, VP2 og VP3 gennemføres, selv hvis der er 

lodsejermodstand? 

From Brit Egedal to Everyone:  10:20 AM Hvordan sikrer MST at indsatserne sikrer god miljømæssig 

tilstand? 

From boc@cowi.com to Everyone:  10:25 AM DVFI er også et problem i udtørrende vandløb 

From Mikkel René Andersen (Holbæk Kommune) to Everyone:  10:26 AM Det er korrekt vurderet 

From Per Christensen to Everyone:  10:28 AM Der kan godt være væsentlige fiskeinteresser i vandløb, 

selvom de sommerudtørrer - se https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-

fiskeripolitik/nyheder/2021/02/%C3%B8rreder-paa-falster-og-lolland-traekker-ud-i-havet-allerede-som-

yngel?ct=t(Sportsfiskeren_nyt_%2329_2021_01)&mc_cid=213f4d7f6a&mc_eid=8b7c869269 

From Ringsted Kommune to Everyone:  10:30 AM Så svaret var altså ja, til at en indsats skal gennemføres 

selvom der er lodsejermodstand, såfremt det foreslåede projekt er omkostningseffektivt og fagligt 

godkendt. 

From Bæredygtigt Landbrug to Everyone:  10:30 AM I nævner gentagne gange "prøver" og "målinger", men 

er der afsat midler til generelt at gennemføre kemiske målinger og analyser i forbindelse med konkrete 

indsatser? 

From Ole Busck to Everyone:  10:32 AM Godt spørgsmål fra Brit, der er behov for en overgribende indsats 

fra MSTs side. Eks: I Odsherred ligger politikerne under for Lammefjordsproducenternes påvirkning og skal 

derfor have besked centralt fra for at sætte ind overfor den enorme kvælstofforurening af Isefjorden fra 

kanalerne 

From Fair Spildevand to Everyone:  10:36 AM Til Per Christensen 

Det omfattende kloaknetværk der er spredt ud over det ganske land virker også som dræn. Det medvirker 

til at mindre vand bliver tilledt vandløb 

From Pia Rosenbæk to Everyone:  10:37 AM Helt lavpraktisk: Ville man kunne få Power Pointen allerede 

nu? 

From Leif to Everyone:  10:38 AM udtøring af vandløb, pga grusgravning .Grundvands sænkning 4 m ? ? 

From Mia  Knudsen to Everyone:  10:39 AM Er det "baare" som en del af høringssvaret at i vil have konkrete 

kommentarer/ rettteser til afgrænsning af vandområder ? 

From Ole Busck to Everyone:  10:48 AM Hvad var årsagen til at ålegræsset i Isefjorden stort set forsvandt i 

2018 - og langt fra er kommet igen siden? (Ole) 
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From Thomas  to Everyone:  10:51 AM Kan I beskrive forskellen på potentialer og mål og hvordan de kan 

anvendes i f.eks. påbudssituationer? 

From Henning Smith Nielsen, Rambøll to Everyone:  10:53 AM Hvordan indgår atmosfæriske deposition i 

opgørelse af kvælstofbelastningen? 

From Marie Østergaard, L&F to Everyone:  10:54 AM Hvorfor har indsatskravet ændret sig så markant fra 

VP2 til VP3 for f.eks. Bornholm? (Og flere andre steder) 

From Arendse (she/her) to Everyone:  10:55 AM Hvordan kan det være, at man ikke vurderer, at der er brug 

for kvælstofreduktion i fx Aalborg Bugt, der jo er klassificeret som værende i dårlig økologisk tilstand? 

From Brusch to Everyone:  10:55 AM lillebælt er udpeget ti naturnationapark hvad vil det betyde for 

kvælstofudledningen 

From Fair Spildevand  to Everyone:  10:55 AM Fiskene de flokkes rundt omkring på jordkloden hvor der er 

flest næringsstoffer, ser vi på TV.  

Disse steder må næringsstoffer indgå i fødekæden på en positiv måde.  

Måske er det ikke næringsstofferne der er problemet som MST postulerer, men et forket forhold imellem 

N og P og dårligt renset spildevand der er problemet i DK (for meget udledning af fosfor).  

Slutresultat: For meget P i forhold til N kan være den simple forklaring på dårlig økologisk tilstand. 

 

From Mia  Knudsen to Everyone:  10:56 AM Hvornår kommer "seccond opinion" Er det inden høringsfristen. 

Det haster vel hvis det skal give mulighed for eventuelle justeringer 

From josepha axelsen to Everyone:  10:56 AM Kan man tilgå kortet og evt. data over reduktionsbehov 

elektronisk (MiljøGIS)? 

From Nikolaj to Everyone:  10:57 AM Må/kan man flytte f.eks. en kvælstofbelastning  fra kystvande til de 

åbne vandområder via spildevandsledning, og på den måde reducere kvælstofbelastningen i et konkret 

vandområde ? 

From Ole Busck to Everyone:  11:00 AM Så vidt jeg kan se af kortet over målestationer, måles der ikke ved 

Hørve-Dragsholm og Nordkanalen i Lammefjorden og heller ikke ved kanalerne i Sidinge fjord, endskønt der 

løber rigtig mange næringsstoffer ud den vej - hvorfor ikke? (Ole, DN-Odsherred) 

From Fair Spildevand to Everyone:  11:07 AM Vi mennesker er ikke herre over kvælstof i naturens 

kredsløb. Hver gang vi vil styre kvælstofudledningen, så foretager naturen et modtræk. Derimod kan vi 

styre udledningen af fosfor. 

Det er pinligt at vi fortsætter, nu efter mere end 35 år efter misforståelsen opstod, med at tro vi kan styre 

naturens kvælstofkredsløb.  

From jdla to Everyone:  11:09 AM Er der ikke nogen der kan lukke af for Fair Spildevand  og deres fake 

news spredning?? Det er pinligt at læse for fagfolk. 

From Ole Busck to Everyone:  11:09 AM Enig! (ole) 

From allanhansen to Everyone:  11:09 AM Enig 

From Ole Busck to Everyone:  11:10 AM Det er jo ren BL-sabotage 
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From jdla to Everyone:  11:10 AM Og det samme med Bæ. Landbrug. 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  11:10 AM Hvordan forholder de ændrede indsatsbehov i Nordjylland 

sig til belastnigen af grundvand? 

From Marie Østergaard, L&F to Everyone:  11:10 AM Sammenhængende vandområder forklarer ikke 

ændringen for Bornholm, ej heller Djursland. Så mit spørgsmål er stadig gældende 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  11:11 AM Hvad dækker CAP indsatserne over? 

From Mai Andersen to Everyone:  11:19 AM Det var svært at høre svaret 

From Fair Spildevand to jdla:  (Privately) 11:21 AM Kan man tage personer alvorligt, der ikke giver sig til 

kende med sit fulde navn? 

From Marie Østergaard, L&F to Everyone:  11:23 AM Det er selvfølgelig slet ikke et dækkende svar - 

ændringen er markant, og forholdene omkring Bornholm har ikke ændret sig væsentligt. Men det er ok vi 

ikke forfølger den lige nu og her :) 

From Mia  Knudsen to Everyone:  11:23 AM Er der en årsag til at vi ikke holder os til det østlige Danmark på 

dette møde ? 

From Peter Jørgensen to Everyone:  11:29 AM Synes MST selv, at det er fagligt forsvarligt alene at udpege 

en sø som dyb (altså dyb nok til at være stabilt lagdelt!) på baggrund af dens middeldybde uden på nogen 

måde at tage hensyn til eksisterende lange dataserier om temp.- og iltprofiler? Og synes I i den forbindelse 

også, at nøjagtigheden af dybdemålinger af søer er tilstrækkelig eksakte til, at I kan fastsætte en 

middeldybde med centimeters nøjagtighed? 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  11:29 AM Mange forekomster har ukendt tilstand – hvordan 

håndteres det? 

Det er svært at vurdere mulighed for målopfyldelse når tilstand er ukendt. 

From Emil Førby to Everyone:  11:33 AM Er der gjort særlige overvejelser for søer hvor fiske-indeks ikke 

lever op til målsætningen og der er erhvervsfiskeri efter rovfisk? 

From Peter Jørgensen to Everyone:  11:35 AM Hvad er baggrunden for at der i dette planforslag generelt er 

sket en forhøjelse af søernes målbelastning i forhold til VP2? Der er jo det samme modelværktøj, der er 

brugt nu som i VP2.  

From Pia Holm Nielsen to Everyone:  11:37 AM søer: hvordan opgør i baselinebelastningen? 

vi har en situation i Farum Sø som er udtaget til restaurering men i skemaet er der ikke nogen indsats i 

forhold til målbelastningen. 

From Jacob Ingerslev to Everyone:  11:37 AM Når der er en indsats til/i en sø, men frist er udskudt, hvad er 

så gældende? 

From Nina Riemer Johansson to Everyone:  11:39 AM Hvordan kan jeg se, om der på en konkret sø med 

udpeget indsats, skal ske en indsats overfor fosfor eller en sørestaurering, dvs. biomanipulation el. lign? 

From Brit Egedal to Everyone:  11:42 AM Harley du taler om at vi ikke når i mål til 2027, så der skal 

regulering til.  Vil det sige at du regner med at vi når i mål 2027?  også for Furesørn som du taler om nu? 
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From erlingbrockjakobsen to Everyone:  11:45 AM Hvordan virker indvinding negativt på søens tilstand? 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  11:45 AM Vil der efter '24 være et revidert indsatsbekendtgørelse? 

From Peter Jørgensen to Everyone:  11:46 AM DCE anbefaler i deres rapport fra 2018, at man skal anvende 

temperaturmålinger til at fastlægge om en sø er lagdelt. Kun hvis man ikke har data for dette, kan man 

bruge middeldybden 

From Ringsted Kommune to Everyone:  11:47 AM Hvor fremgår grundlaget for udpegningen af at der skal 

ske indsatser i de 19 udpegede søer på Sjælland? 

From Carsten Bjørn to Everyone:  11:48 AM Nina - det skal vurderes i en forundersøgelse, hvor de 

forskellige mulige restaureringstiltag vurderes. 

From Peter Jørgensen to Everyone:  11:49 AM Det gælder for de enkelte søer også søer der var målsat 

tidligere 

From Nicolai Christensen to Everyone:  11:49 AM Hvordan opnår man god økologisk tilstand i en målsat 

som sø som samtidig er et regnvandsbassin, eksempelvis Vallensbæk Sø og Tueholm søen? 

From Nina Riemer Johansson to Everyone:  11:50 AM Carsten: Tak :) jeg undres bare over, at der ikke er 

overensstemmelse mellem miljøgis laget med indsatser overfor søer og bilag 2 ift fosfor. Så bliver lidt 

forvirret over hvad man egentlig ser på. 

From Thomas  to Everyone:  11:51 AM Vil VMP 3 medføre at oplande tages ud? 

From Peter Jørgensen to Everyone:  11:52 AM Effektive spildevandsindsatser såsom f.eks. separering, der jo 

tillige også er en del af klimatilpasningen, kan jo ikke gennemføres indenfor planperioden – det forudsætter 

langsigtet spildevandsplanlægning med en implementeringsperiode på mange-mange år. Hvordan passer 

det med at alle indsatserne skal være gennemført senest i 2027?  

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  11:53 AM Er der i forbindelse med VP3 udarbejdet nyt 

virkemiddelkatalog? Og hvor kan det findes - jeg kan ikke se det er en del af høringspakken fra 

Miljøministeriet. 

From Fair Spildevand  to Everyone:  11:55 AM Hvordan hænger det sammen med, at i vandløb med høje 

tal for nitratkvælstof kan registreres fine tal for ørredyngel (vandløb syd for Rold skov).  

Kan det skyldes, at når organisk kvælstof er omsat til uorganisk kvælstof (ikke længere iltforbrugende) er 

det mere gavnligt end skadeligt for god økologisk tilstand.  

From Per Christensen to Everyone:  11:57 AM Tude Å's udløb til Storebælt stoppes med sand og tang i flere 

måneder hver sommer. Det betyder at spildevandet fra Slagelse by ophobes i vandløbet og fører til 

fiskedød. Udledningstilladelsen overholdes, men fiskene dør. Hvad gør vi med det? 

From jsni01 to Everyone:  11:57 AM Hvad med indsatser overfor havn og hav? 

From jdla to Everyone:  11:58 AM – Så gik Jonas til bekendelse – en civ. ingeniør i Lejre Kommune 

Ved regnbetingede udledninger til vandløb, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvad har man da at holde de 

forventede stofudledninger op i mod, når man skal vurdere hvorvidt udledningen vil være i 

overensstemmelse med indsatsbekendtgørelsens § 8 ? Mvh Jonas, Lejre Kommune 
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https://www.linkedin.com/in/jonas-david-larsen-6b96a716/?originalSubdomain=dk 

 

From Ditte Jensen to Everyone:  11:59 AM Der nævnes belastninger for regnbetingede udledninger, men 

kun indsatser for regnbetingede overløb. Har man overblik over belastningen fra hhv. overløb og separate 

udledninger (altså tilsammen regnbetingede udledninger)? 

From Mia  Knudsen to Everyone:  12:07 PM I forhold til spildevandsindsatser og særligt i forbindelse med 

eventuelle indsatser om miljøfremmede stoffer giver en meget kort tidsfrist når der skal gennemføres 

indsats imellem 2024 og 2027. Når plangrundlag skal revideres, myndighedsbehandling skal foresgå, der 

evt. skal laves udbud og projektet gennemføres hænger tidsplanen ikke sammen. 

From Peter Jørgensen to Everyone:  12:18 PM Til Harley: DCE rapport Danske søtyper (2018): ”Hvis der kan 

opnås et sikkert kendskab til forekomst og omfang af temperaturlagdeling vil dette give det fagligt bedst 

fundererede inddelingskriterie ved inddelingen af søer efter vanddybde. Dette ville kunne anvendes til 

både at definere to typer: 1) lavvandede søer, som aldrig eller meget sjældent lag deles, og 2) dybe søer, 

som altid eller ofte lagdeles, eller alternativt tre typer: 1) lavvandede søer, som aldrig lagdeles, 2) søer, som 

nogle gange lagdeles, men ikke altid og ikke hele sommeren, og 3) dybe søer, som altid lagdeles hele 

sommeren. Hvis der ikke kan opnås en sikker beskrivelse af lagdeling, anbefales det at anvende en 

middelvanddybde på 3 m til at adskille dybe og lavvandede søer. 

From erlingbrockjakobsen to Everyone:  12:35 PM Når jeg tiligere spørger om indvinding af søvand er det 

fordi at vores kommune har tilladt en fordobling af indvindingen fra Tissø. Hvad indvirkning har den øgede 

indvinding på søen som ikke lever op til målopfyldelse allerede nu? Erling DN Kalundborg 

From Mikkel René Andersen (Holbæk Kommune) to Everyone:  12:36 PM Peter Jørgensen, du mangler vist 

at lukke dine "gåseøjne" eller er jeg blind? er det hele citeret fra rapporten? Hvad ønsker du at sige med 

citatet? 

From Jørn V. Rasmussen, Roskilde Kommune to Everyone:  12:37 PM Påvirkning af vandløb pga 

vandindvinding er i VP3 bla. vurderet vba. modeller for sammenhæng mellem vandføringsparametre og 

biologiske kvalitetselementer. Kun hvor sandsynligheden for at vandindvindingen hindrer målopfyldelse er 

mindst 80 %,  blev grundvandets kvantitative tilstand i den første fase af vurderingen, bedømt til at være i 

ukendt tilstand i 2021 samt at være i risiko for ikke at nå miljømålet i 2027. Hvorfor er der anvendt en så 

høj  sandsynlighed som 80%? Er der så ikke risiko for, at vandindvindingens påvirkning, selv efter den 

udførte ekspertvurdering i fase 2, er undervurderet for mange vandløb i Øst-Sjælland, hvor den regionale 

indvinding (= eksport af grundvand ud af oplandet) er meget stor? 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  12:40 PM hvordan skal skal kommunerne forholde sig til de 

grundvandsforekomster der har ringe kvantitativ tilstand, men hvor der ikke er fastlagt nogen indsatser? Fx 

i forbindelse med fornyelse af indvindingstilladelser? 

From Per Christensen to Everyone:  12:49 PM Nord for Sorø foregår der omfattende råstofindvinding, der 

har hydralisk kontakt med Tude Å. Det har betydet sommerudtørring og at den samlede økologiske tilstand 

er faldet fra 6 til 3/4. Hvad gør vi ved det? 

From Erik Blegmand to Everyone:  12:51 PM Er tilstandsvurderingen ikke foretaget i forhold til Biocider? 

From Mia Rohde Nielsen to Everyone:  12:52 PM De nævte initiativer, skal de være gennemført til 

genbesøget i '24? 

https://www.linkedin.com/in/jonas-david-larsen-6b96a716/?originalSubdomain=dk
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From Dani Mikkelsen to Everyone:  12:57 PM Hvad hvis indvindingstilladelserne er meddelt og varer f.eks. 

25 år endnu og grundvandsforekomsten har ringe tilstand? 

From Birgit S. to Everyone:  01:00 PM Det er jo ikke realistisk, at kommunerne skal give afslag til de små 

lokale vandværker i forhold til at få fornyet deres indvindingstilladelser og at borgerne ikke kan få vand - 

blot fordi der i mellemtiden er givet store tilladelser til HOFOR og Novafos for at trække mere vand fra 

området og ind til København. 

From Per Christensen to Everyone:  01:06 PM Hvis store mængder urenset overfladevand tilføres en 

ricipient og bliver dominerende for temperatur og iltindhold, der fører til manglende målopfyldelse. Hvad 

gør vi ved det? 

From Mia  Knudsen to Everyone:  01:08 PM I skal være søde ikke at bidrage til forvirring om regulering af 

MFS ved at generalisere for meget når i forsøger at fremlægge det overskueligt. Ved korttidsudledninger er 

det under forskellige omstændigheder maksimalkravene der benyttes. I øvrigt er det vigtigt at være 

opmærksom på hvornår maksimalkravene  "aldrig" er overskredet. Ved modelberegninger arbejder men 

ofte med konfidensniveauer og aldrig er et lidt sjovt begreb. 

From Morten Thomsen Haugaard to Everyone:  01:11 PM Vedr. beregning af fortynding ved udledning af et 

givent stof er det utrolig svært at finde oplysninger om den naturlige baggrundskoncentration for en given 

recipient. Er det noget Miljøstyrelsen kan hjælpe med?Det vil også være meget brugbart hvis der var 

tilgængelige data for den aktuelle baggrundskoncentration af forskellige stoffer i forskellige vandområder. 

Men her er det dog trods alt mulig for en udleder at gå ud og tage en vandprøve i den pågældende 

recipient. 

From Birgit S. to Everyone:  01:12 PM Er der planer om at inkludere PFOS i de stoffer man kigger på ift. 

MFS. 

From Mia  Knudsen to Everyone:  01:14 PM I forhold til spildevandsindsatser og særligt i forbindelse med 

eventuelle indsatser om miljøfremmede stoffer giver en meget kort tidsfrist når der skal gennemføres 

indsats imellem 2024 og 2027. Når plangrundlag skal revideres, myndighedsbehandling skal foresgå, der 

evt. skal laves udbud og projektet gennemføres hænger tidsplanen ikke sammen. 

 

From Martin Macnaughton to Everyone:  01:15 PM Hvis der mangler data for områder med ukendt tilstand, 

hvorfor anvendes f.eks. kommunernes/forsyningsselskabernes data ikke til at fylde hullerne? 

From Nanette Levanius Schouw to Everyone:  01:17 PM Til både grundvand og overfladevand - er det rigtigt 

at PFAS målingerne er sammenlignet med det gamle kvalitetskriterie inden det blev sat markant ned sidste 

år og derfor sandsynligvis vil resultere i en værre tilstand i dag end dengang tilstandsvurderingen blev 

foretaget. Er der planer om snarlig revurdering af denne isolerede PFAS-del? 

From Ole Busck to Everyone:  01:18 PM (p.s. hvordan får man sit navn frem i starten af indlæg på chat'en? 

(Ole) 

From Carsten Bjørn to Everyone:  01:21 PM Overfladevand fra befæstede arealer er også spildevand. 

From Lisbeth to Everyone:  01:23 PM Spørgsmål til grundvand: I forhold til grundvand og den kvantitative 

tilstand, kan vi så se i jeres baggrundsdata, hvor tæt vi er på at indvinde 30% af grundvandsdannelsen i det 

enkelte magasin, så vi ikke risikerer at give en indvindingstilladelse, som vipper magasinet over til ringe 

tilstand? 
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From jdla to Everyone:  01:24 PM Det er en balancegang mellem at undgå en hydraulisk overbelastning af 

vandløbene, og på den anden side at undgå temperaturstigning etc som følge af vand der har stået for 

længe i bassinerne pga den lave udløbsvandføring. 

From Bæredygtigt Landbrug to Everyone:  01:24 PM I nævner gentagne gange "prøver" og "målinger", men 

hvilke midler er der generelt afsat gennemføre kemiske målinger og analyser for MFS i forbindelse med 

konkrete indsatser i vandløb? Der nævnes også indsamling af data fra kommunerne, hvor mange 

kommuner har de data som man vil indsamle for vandløb? Hvis vi her ligger til grund, at der maksimalt er 

målt for MFS i 6% af vandløbene, hvor mange procent skal man op på for at overholde VRD? 

From Fair Spildevand  to Everyone:  01:26 PM Bemærkninger til under afrunding 

Til eftertanke: 

Alle danske landmænd vil nyde at drikke et glas med vand fra et drænudløb. 

Hvor mange personer fra ministerier, styrelser eller kommuner vil nyde at drikke et glas med vand fra et 

udløb fra renseanlæg. 

Vil gerne uddybe. 

From Per Christensen to Everyone: 01:28 PM I mine aktive 55 år med at forsvare vandmiljøet har jeg været 

vidne til miljøgodkendelser af alt mellem himmel og jord, hvor konklutionen altid har været ”ingen 

væsentlig miljøpåvirkning”. Nu sidder vi og ser på et vandmiljø er mange steder kan kaldes totalskadet. 

Hvad er gået galt i processes og hvad skal der til for at standse denne udvikling? 

 


