
Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Sv: Ønsker til dagsorden den 5/2-2020 Re: Udkast til referat fra Blåt
Fremdriftsforum den 13. december 2020 (MFVM Id nr.: 4853555)
Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk> 7. februar 2020 kl. 11.59
Til: Signe Cecilie Mathiassen <sicma@mfvm.dk>
Cc: Poul Vejby-Sørensen <poul@vejby-s.dk>, Peter Østergård Have <pst@mfvm.dk>

Kære Signe

Redaktionen på Maskinbladet konkluderer:

"Der er ifølge cand.agro. Poul Vejby-Sørensen ret håndfaste videnskabelige beviser på, at Danmarks
vandmiljøpolitik hviler på forkerte teorier og analyser."

Efter at have læst Poul Vejby-Sørensens indlæg vurderer vi imidlertid, at synspunktet, der fremføres i
artiklen, tidligere har været præsenteret for Blåt Fremdriftsforum, nemlig den 21. marts 2019 ifm. tema
om spildevand. På den baggrund ser vi ikke anledning til at gentage synspunktet på et kommende
møde i Blåt Fremdriftsforum.

Hvis der henvises til indlægget fra Fair Spildevand den 21. marts 2019, så var reaktionen fra
Miljøministeriet v Peter Østergård Have. Vi/eller jeg tror ikke på dig og din udlægning om kvælstofs rolle
i naturens kredsløb. Så underkender Miljøministeriet samtidig Poul Vejby-Sørensens ret håndfaste
videnskabelige beviser på, at Danmarks vandmiljøpolitik hviler på forkerte teorier og analyser.

Det fører hen til at Miljøministeriet er gået hen og blevet et demokratisk problem, da de nu optræder
som et uhensigtsmæssigt filter overfor det som Miljøministeren giver udtryk for på side 6 udkastet i
Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027.
"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" .

Hvis der er noget jeg har misforstået i ovenstående, lad mig da det vide. 
I modsat fald føler mig nødsaget til at oprette en klage.

 

Den fre. 7. feb. 2020 kl. 10.14 skrev Signe Cecilie Mathiassen <sicma@mfvm.dk>:

Kære Jørn

 

Du har foreslået at sætte Poul Vejby-Sørensens indlæg fra Maskinbladet på dagsordenen i Blåt
Fremdriftsforum. 

 

Efter at have læst Poul Vejby-Sørensens indlæg vurderer vi imidlertid, at synspunktet, der fremføres i
artiklen, tidligere har været præsenteret for Blåt Fremdriftsforum, nemlig den 21. marts 2019 ifm. tema
om spildevand. På den baggrund ser vi ikke anledning til at gentage synspunktet på et kommende
møde i Blåt Fremdriftsforum.
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Kære Signe

Er tidligere blevet henvist til departementet v/Signe M. er den rette at kontakte hvis noget ønskes på
dagsordenen.

I flg. Arbejdsprogrammet står "En forudsætning for det er at inddrage alle, der har relevant viden,
løbende i processen.De bedste løsninger skabes i samarbejde [...] interessenterne kan foreslå emner
drøftet". 

Derfor vil jeg 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 5. februar 2020 til alle mødedeltagere.
På mødet kan forfatteren, Poul Vejby-Sørensen, kort redegøre for artiklen, hvorefter mødedeltagerne
har mulighed for at komme med kritik.

Den man. 13. jan. 2020 kl. 13.58 skrev Signe Cecilie Mathiassen <sicma@mfvm.dk>:

 

Kære medlem af Blåt Fremdriftsforum

 

Hermed fremsendes udkast til referat fra sidste møde i Blåt Fremdrifsforum,
afholdt den 13.december 2019 i Miljø- og Fødevareministeriet, til kommentering. Med referatet
sendes præsentationsslides fra mødet. Slides og præsentationer samt godkendte referater fra
møderne kan også findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside:
https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/organisering/blaat-fremdriftsforum/

 

Eventuelle bemærkninger til referatet bedes sendt til sicma@mfvm.dk senest fredag den 31. januar
2020.
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Det næste møde i Blåt Fremdriftsforum afholdes den 5. februar 2020 klokken 10:30-13:00 i Miljø-
og Fødevareministeriet. Dagsorden er ved at blive tilrettelagt, og denne samt en invitation med frist
for tilmelding vil blive udsendt.
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