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Ministerens forord 

Kære læser 

 

I Danmark har vi altid levet i tæt samspil med havet, fjordene og vandløbene. Ingen steder i 

landet er vi længere end 52 km væk fra den nærmeste kyst. Og på land bugter tusindvis af 

kilometer vandløb og store og små søer sig gennem hele det danske landskab. Samtidig er 

Danmark med 62 pct. landbrugsareal det mest opdyrkede land i hele Europa. Og for mig er 

det vigtigt, at vi både værner om vores natur, vores fjorde og vores vandmiljø samtidig med, at 

vi passer på et af verdens bedste landbrugserhverv.  

 

Den balance skal vi opnå ved hjælp af vores vandområdeplaner. De udarbejdes efter reglerne 

i�EU’s�vandrammedirektiv�og�gælder�for�6�år�ad�gangen.�Vi�er�lige�nu�i�gang�med�vandområ-

deplan 2. Og vi er kommet langt. Udledningerne af kvælstof til de danske vandområder er 

reduceret til under det halve i løbet af de sidste knap 30 år, og håndteringen af spildevand har 

også taget miljømæssige kvantespring. Landbruget har gjort en kæmpe indsats. Derfor er 

tilstanden i mange vandområder i dag betydeligt forbedret. Men vi er endnu ikke i mål. Og 

derfor ser jeg frem til arbejdet med den tredje vandområdeplanperiode.  

 

Hvad skal der så ændres fra 2. til 3. planperiode? 

 

For det første er vi ved at indfase et grundlæggende paradigmeskifte i reguleringen af land-

bruget. I stedet for at smøre indsatsen bredt ud efter et gennemsnitligt behov, gennemfører vi 

nu en målrettet regulering. Den sikrer, at vi i langt højere grad sætter ind overfor de land-

brugsområder, hvor der er det største behov for en reduktion af udledningen af næringsstoffer. 

Det giver mening – både for landbruget og naturen.  

 

For det andet bestilte regeringen i 2017 en international evaluering af de danske kvælstofmo-

deller, som bruges til at beregne vores miljøindsatser. Evalueringen viste, at vi på nogle områ-

der er rigtigt godt med, mens vi på andre områder skal styrke det faglige grundlag yderligere, 

så vi kan blive mere præcise. Dette er vi nu i fuld gang med, således at indsatsen kan koncen-

treres der, hvor behovet er størst. 

 

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. 

 

På de følgende sider kan du læse Miljø- og Fødevareministeriets forslag til proces og inddra-

gelse af interessenter frem mod en færdig vandområdeplan 3 for 2021-2027. 

 

Jeg glæder mig til at modtage alle jeres synspunkter. 

 

God læselyst! 

 

Jakob Ellemann-Jensen 

Miljø- og fødevareminister 
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       Den 13. februar 2019 

 
 
 

Kommissorium for ’Den faglige referencegruppe for vandplanlægningen’ 
 
Baggrund 
Miljø- og fødevareministeren ønsker, at processen for forberedelsen af 
vandområdeplanerne for tredje planperiode tilrettelægges bedst muligt. En forudsætning 
for det er at inddrage alle, der har relevant viden, løbende i processen. De bedste 
løsninger skabes i samarbejde. 
 
Den Faglige Referencegruppe 
Med det formål at styrke inddragelsen af relevant viden yderligere i forberedelsen af de 
næste vandområdeplaner, nedsættes en faglig referencegruppe.  
 
Den Faglige Referencegruppe skal fungere som et rent fagligt supplement til de fora, som 
allerede er nedsat. 
 
Referencegruppen kan rådgive i faglige spørgsmål af relevans for vandområdeplanerne på 
et tidligt stadium, og inden linjen på disse områder fastlægges politisk.  Prioriterede 
projekter vil i udgangspunktet blive præsenteret i Faglig Referencegruppe, når de 
opstartes, undervejs med en opdatering på status, samt når foreløbige hovedresultater 
foreligger. Medlemmerne af Faglig Referencegruppe kan løbende komme med ønsker til, 
hvilke faglige projekter de ønsker præsenteret.  
 
Den Faglige Referencegruppe kan: 
 
� Følge Miljøstyrelsens arbejde med forberedelse af det faglige grundlag for 3. 
generations vandområdeplaner  

 
� Afgive bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige projekter i planprocessen med 
angivelse af metoder, vejledninger, retningslinjer m.v. 

 
Miljø- og fødevareministeren kan bede Den Faglige Referencegruppe drøfte særlige 
problemstillinger, ligesom deltagerne kan foreslå emner drøftet. 
 
Den Faglige Referencegruppe aftaler møder efter behov, dog holdes minimum 2 møder 
årligt. Faglige spørgsmål kan også sendes til gruppen i skriftlig høring. 
 
Formand for gruppen er kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriets departement, Peter 
Østergård Have.  
 
Projektbeskrivelser, delrapporter og endelige rapporter offentliggøres løbende på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 
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Deltagere i gruppen er repræsentanter for forskningsinstitutioner, rådgivende 
konsulentfirmaer og interesseorganisationer, der som udgangspunkt hver deltager med én 
repræsentant, der arbejder særligt med vandplanlægningen. 



 

Miljø- og�Fødevareministeriet�•�Slotsholmsgade 12 •�1216�København�K� 
Tlf.�38�14�21�42�•�Fax�33�14�50�42�•�CVR�12854358�•�EAN�5798000862005�•�mfvm@mfvm.dk�•�www.mfvm.dk� 
 

Den 30. oktober 2018 

 

  

Kommissorium�for�’Blåt�Fremdriftsforum’ 
 

 

Baggrund 
Vandområdeplanerne for Danmarks 23 hovedvandoplande er den største nationale indsats for at 
forbedre miljøtilstanden i grundvand, vådområder, vandløb, søer og kystvande. Miljø- og 
fødevareministeren ønsker, at processen for forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje 
planperiode (2021-2027) tilrettelægges bedst muligt. En forudsætning for det er at inddrage alle, der 
har relevant viden, løbende i processen. De bedste løsninger skabes i samarbejde.  
 
Blåt Fremdriftsforum 
Blåt Fremdriftsforum består af de væsentligste interessenter på vandplanområdet. Forummet skal 
følge udviklingen i gennemførelsen af de nuværende vandområdeplaner og drøfte spørgsmål af 
betydning for udarbejdelse af vandområdeplanerne for tredje vandplanperiode (2021-2027) samt 
emner i relation til den generelle vandplanlægning. 
 
Blåt Fremdriftsforum faciliterer en mangefacetteret dialog mellem interessenterne og Miljø- og 
Fødevareministeriet, og bidrager derigennem med strategiske input til vandområdeplanerne og 
vandplanlægningen generelt. Blåt Fremdriftsforum suppleres af den Faglige Referencegruppe, som 
faciliteres af Miljøstyrelsen, hvor faglige spørgsmål og projekter i relation til det faglige grundlag for 
vandområdeplanerne adresseres. 
 
Blåt Fremdriftsforum faciliteres af Miljø- og Fødevareministeriets departement. 
 
Blåt Fremdriftsforum skal: 
� 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 vandplanlægningen. 
� 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. 
 
Miljø- og fødevareministeren kan bede Blåt Fremdriftsforum drøfte særlige problemstillinger, ligesom 
interessenterne kan foreslå emner drøftet, herunder emner som ikke allerede drøftes i øvrige nedsatte 
fora. Blåt Fremdriftsforum kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper.  
 
Blåt Fremdriftsforum aftaler møder efter behov, dog holdes minimum 2 møder årligt. 
 
Formand for forummet er afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriets departement, Christian Vind. 
 
Deltagerne i Blåt Fremdriftsforum er repræsentanter fra interesseorganisationer og myndigheder. 
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