Resume af afsluttende møde i VMPIII-arbejdsgrupperne, den 3.
december 2003, kl. 9-03

Deltagere: Kåre Clemmesen, Sune Impgaard Schou (Finansministeriet), Hans Larsen
(Skatteministeriet), Johnny M. Andersen, Carl Åge Dahl, Niels Peter Nørring, Flemming L.
Sørensen (Dansk Landbrug), Jørgen Dan Petersen (Amtsrådsforeningen), Helene Sneftrup Jensen
(Kommunernes Landsforening), Hans Nielsen (Det økologiske Råd), Thomas Færgemann, Henning
Mørk Jørgensen, Lars Kamp Nielsen, Michael Minter (Danmarks Naturfredningsforening), Peter
Blanner (WWF), Mads Leth Petersen, Pernille Weile, Hans Kjær, Søren S. Kjær (Skov- og
Naturstyrelsen), Brian Jacobsen (Fødevareøkonomisk Institut), Pieter Feenstra, Kent Harnisch, Poul
Arne Iversen, Lars Bach Jensen, Jannik Rauer og Anni Kær Pedersen (Fødevareministeriet).
_______________________________________________________________________________

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Godkendelse af dagsorden
Drøftelse af del II
Drøftelse af del III
Drøftelse af del IV
Drøftelse af del V
Eventuelt

Ad 1:Velkomst
Formandskabet bød velkommen til dette afsluttende møde i VMPIII-arbejdsgrupperne.
For så vidt angår den videre proces kunne formandskabet oplyse:
Sekretariatet vil i det omfang det viser sig nødvendigt, sende nye tekster ud torsdag mhp skriftlig
godkendelse.
Bilag indeholdende eventuelle forbehold fra arbejdsgrupperne kan modtages ind til og med søndag.
Det forventes, at alle dokumenterne fra arbejdsgrupperne vil blive lagt på hjemmesiden forud for
Konferencen i Landstingssalen, den 11. december 2003.
Formandskabet vil vurdere, hvorvidt der skal indkaldes til ekstraordinært møde i arbejdsgrupperne i
2004 i forbindelse med at Økonomimodelgruppens og Miljømodelgruppen (fase II)s udkast til
afrapportering foreligger, angiveligt i januar 2004.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3: Drøftelse af Del II
Generelle bemærkninger til del II
Der bør sikres konsistens, således at det klart fremgår, hvorvidt overskuddet af fosfor i dag er
25.000 tons eller 35.000 tons.
Der er et teknologiskifte i gang, hvorfor afgiftsberegninger vil være usikre.
Det må beskrives, at såfremt der vælges et paradigmeskifte til afgifter, kan de sparede omkostninger
herved, opvejes af øgede omkostninger på det regionale niveau.
Specifikke bemærkninger til del II
Der blev aftalt en lang række konkrete tekstforslag, der vil blive indføjet. Endvidere blev det aftalt,
at der blev udsendt nye beregninger til skriftlig kommentering.
Godkendelse af del II
Efter en nyskrivning af Del II i løbet af dagen, blev såvel brødtekst som sammenfatning godkendt,
dog således, at der fortsat udestår at sikre, at beskrivelsen af en mulig fosforafgift er ens i Del II,
Del IV og Del V, at gennemføre og præsentere de aftalte beregninger og tilrette udbyttefiguren.
Udsendelse af nye tekster forventes at se i løbet af 4. december, hvorefter der vil være
kommentarfrist til 5. december kl. 12.

Ad 4: Drøftelse af Del IIL:
Generelle bemærkninger til del III
Formandskabet beklagede, den sene udsendelse af mødematerialet, og oplyste derudover, at der
torsdag vil blive udsendt supplerende økonomiberegninger. Arbejdsgrupperne vil få mulighed for at
kommentere materialet frem til fredag kl. 12. Imidlertid udtrykte arbejdsgruppemedlemmerne, at en
frist til fredag kl. 12 muligvis ikke vil kunne nås.
Specifikke bemærkninger til del III
Skrivningen omkring fosforafgift i del II, kap 2, i DEL V og i DEL IV skal gøres ensartet. Såfremt
der senere arbejdes med fosforafgift, vil man skulle forfine afgiftsmodellen.
Bemærkninger til kapitel 6, 7 og 8 skal fremsendes inden kl. 12, den 4. december. Bemærkninger
til øvrige kapitler senest den 5. december kl. 24.00
Der blev aftalt en række konkrete tekstforslag, der vil blive indføjet. Derudover blev det aftalt, at
arbejdsgrupperne fremsender skriftlige kommentarer i løbet af 4. december (ekskl.
Økonomiberegningerne). De supplerende økonomiberegninger udsendes den 4. december med frist
for kommentering til den 5. december kl. 12.

Ad 5: Drøftelse af Del IV:
Fra arbejdsgrupperne blev givet følgende bemærkninger:
• Der bør/bør ikke sættes mål i P-strategien om en negativ fosforbalance.
• P-strategien bør/bør ikke pege på målsætninger.
• Der er enighed om at pege på behov for en yderligere vidensopbygning.
• Forsigtighedsprincippet bør/bør ikke tilsige, at man fjerner P-overskuddet på kort sigt.
• Der bør gøres overvejelser i forhold til reduceret dyrehold.

Det blev aftalt, at der forsøges indskrevet:
a) vi ved, hvilke P-niveauer, som søerne bør ned på.
b) vi ved, hvor P kommer fra.
c) vi ved ikke præcist, hvilke virkemidler, der er mest omkostningseffektive at tage i brug.
Formandskabet præsenterede på mødet et nyt udkast til forslag til en overordnet fosforstrategi.
Denne blev efter en række ændringer tiltrådt af arbejdsgrupperne. Endvidere blev det aftalt, at der
blev udsendt justerede beregninger i løbet af den 4. december.
Der blev aftalt en lang række konkrete tekstforslag, der vil blive indføjet.

Ad 6: Drøftelse af Del V:
Del V skal tilrettet som følge af den række af accepterede tekstændringer, der var aftalt under
øvrige dagsordenspunkter. Derudover blev der givet en række kommentarer.
Et nyt udkast til del V forventes udsendt torsdag eftermiddag med frist til kommentering fredag kl.
12.

Ad 7: Eventuelt
Intet.

