Resumé af møde i arbejdsgrupperne for generelle og regionale virkemidler samt
fosforgruppen– VMP III den 11. november 2003
Tilstede
Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Mette Meldgaard,
Økologisk Landsforening, Rikke Lundsgaard, Thomas Færgeman, Michael Minter, Henning Mørk
Jørgensen og Lars Kamp Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Helene Sneftrup Jensen,
Kommunernes Landsforening, Niels Peter Nørring, og Johnny Andersen, Flemming L. Sørensen
Dansk Landbrug, Kåre Clemmensen, Finansministeriet, Hans Larsen Skatteministeriet, Pieter
Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen Lars Bach Jensen, Fødevareministeriets departement,
Søren Søndergaard Kjær (formand), Mads Leth-Petersen, Pernille Weile, Kitt Bell Andersen,Gitte
Larsen, Ivan Ben Karottki og Tony Christensen Miljøministeriet.
Brian Jacobsen, Uffe Jørgensen, Ib Sillebæk Danmarks Jordbrugsforskning, Kurt Nielsen, Berit
Hasler Danmarks Miljøundersøgelser

Dagsorden
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af scenarieberegning for Odense Fjord, v. Kurt Nielsen, og Maribo Fjord, v Uffe
Jørgensen, DJF.
4. Gennemgang af scenarieberegning for generel regulering, v. Gitte Blicher Mathissen, DMU.
5. Drøftelse af endeligt udkast til økonomigruppens rapport v. Brian Jacobsen, FØI (bilag vedlagt).
6. Gennemgang af del I.
7. Gennemgang af del II.
8. Gennemgang af del III.
9. Gennemgang af del IV.
10. Drøftelse af synopsis for sammenfatning .
11. Eventuelt

Ad punkterne 1 og 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Pieter Feenstra bød velkommen og oplyste, at formandsskabet var opmærksom på de meget store
papirmængder der efterhånden er indeholdt i arbejdet. Dagsordenen blev godkendt.
Ad punkt 3. Gennemgang af scenarieberegning for Odense Fjord og Maribo Fjord.
Kurt Nielsen gennemgik rapporten og oplyste, at de tal, der er lagt til grund er ulige.
Modelberegningerne fastsætter en 35% reduktion og evalueringen på landsplan ligger på ca 48%.
Det blev understreget, at beregningerne skal gøres færdige og kvalitetssikres, og det blev ligeledes
understreges at betydningen heraf på nuværende tidspunkt er uafklaret.
Fosfortallene var blevet revideret og sikret, og landstallet fastsat til 11 kg ha i modsætning til de
økonomiberegner der tidligere havde fastsat 13 kg ha
Uffe Jørgensen gennemgik forudsætningerne for Mariager fjord.
Ib Sillebæk Kristensen gennemgik beregningerne for markbalancer.

Ad punkt 4. Gennemgang af scenarieberegning for generel regulering,
Kurt Nielsen gennemgik ændringerne i forhold til de tidligere rapporter samt ændringerne i baseline
og samspillet med økonomiberegningerne. Det blev oplyst, at spørgsmål måtte rettes direkte til
forfatterne via e-mail.
Ad punkt 5. Drøftelse af endeligt udkast til økonomigruppens rapport
Brian Jacobsen oplyste, at rapporten nu forelå i en ny udgave, hvor alle kapitler var medtaget.
Rapporten forelå dog ikke i en endelig version. Det kunne fremhæves, at ændring af fodring er
omkostningsneutralt, hvor ved der på landsplan kan spares 12.000 tons totalt. Hvorledes effekten
kan opnås beror på det valgte virkemiddel.
Det gav anledning til følgende kommentarer og bemærkninger.
• Belastningen af søer og fjorde er i dag allerede for høj, derfor skal der laves en mere langsigtet
strategi for at kunne rette op på tilstanden
Berit Hasler gennemgik de velfærdsøkonomiske beregninger. Det blev oplyst, at tallene ikke er
endelige, da der ikke er foretaget kvalitetssikring heraf.
Ad punkt 6 og 10. Gennemgang af del I samt drøftelse af synopsis for sammenfatning .
Nyt udkast blev diskuteret, idet det blev fremhævet, at en ny Del V - en syntese - burde fremstå som
en sammenfatning i stedet. Herudover blev der fremsat en række konkrete forslag til ændringer.
Herefter blev der fremsat følgende kommentarer:
•
•
•

Der bør tilstræbes en bedre kobling mellem natur/miljø overfor selve indsatsen
Det er ikke alene et spørgsmål om målopfyldelse, idet 2/3 dele af de danske søer har en dårlig
tilstand, hvilket også gælder langt størstedelen af fjordene
Der bør foretages en bedre beskrivelse af symbiosen mellem generel og regional regulering

Ad punkt 7. Gennemgang af del II.
Det fremlagte forslag blev gennemgået, idet det blev oplyst, at kapitel 1 og 2 fortrinsvis omhandler
afgifter og økonomi. Det blev endvidere oplyst, at der i forhold til beskrivelserne af afgiftsmodeller
skulle foretages nogle tilrettelser i forhold til tidligere fremlagte resultater.
Ad punkt 8. Gennemgang af del III.
Mads Leth-Petersen gennemgik det fremsendte forslag og oplyste, at rettelser og kommentarer var
blevet indarbejdet i det omfang, det havde kunnet lade sig gøre. Herudover blev der arbejdet på
scenarierne om Odense fjord og Mariager fjord.
Ud over en række specifikke forslag til ændringer blev der fremsat følgende kommentar:
• Det bør fremgå, at grænseværdierne for drikkevand på 50 mg N/liter er for høje for det
omgivende miljø
Ad punkt 9. Gennemgang af del IV.
Kitt Bell Andersen gennemgik det fremsendte forslag og oplyste, at miljø- og
økonomivurderingerne stadig manglede. Der blev til forslaget fremsat en række specifikke forslag
til ændringer. Herudover var der en diskussion om generel og specifik regulering af risikoområder,
samt en diskussion af betimeligheden af at kunne iværksætte en generel regulering hurtigt.

Punkt 10. Se punkt 6
Punkt 11. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

