Resumé af møde i arbejdsgrupperne for generelle og regionale virkemidler samt
fosforgruppen– VMP III den 26. november 2003

Tilstede
Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen, Hans Nielsen, Det Økologiske Råd, Mette Meldgaard,
Økologisk Landsforening, Thomas Færgeman, Michael Minter, Henning Mørk Jørgensen og Lars
Kamp Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Eske Groth, Kommunernes Landsforening, Niels
Peter Nørring, Carl Aage Dahl, Johnny Andersen og Flemming L. Sørensen Dansk Landbrug, Kåre
Clemmensen, Sarah Børner og Sune Impgaard Finansministeriet, Hans Larsen Skatteministeriet,
Pieter Feenstra (formand), Anni Kær Pedersen Lars Bach Jensen og Jannik Rauer
Fødevareministeriet, Søren Søndergaard Kjær (formand), Pernille Weile, Kitt Bell Andersen, Hans
Kjær og Gitte Larsen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
Dagsorden
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Drøftelse af Del IV
4. Drøftelse af Del II
5. Drøftelse af Del III
6. Drøftelse af Sammenfatning - foreløbigt udkast
7. Eventuelt.
Ad punkterne 1 og 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Søren S. Kjær bød velkommen. Det blev oplyst, at der planlægges endnu et møde den 3. december,
idet der var givet udtryk for, at materialet ikke umiddelbart ligger i en form, der kan godkendes.
Ad punkt 3. Drøftelse af Del IV
Kitt Bell Andersen gennemgik rapportens kapitel 1-6 med henblik på at fremhæve de steder, der er
blevet ændret. Hans Kjær gennemgik kapitel 7 og 8
Dette gav anledning til følgende kommentarer og bemærkninger fra arbejdsgrupperne
• Reversibilitet/irreversibilitet bør belyses bedre for specielt fosfor, hvor specielt fosforindholdet i
bundsediment kan tage mange år at rette op på.
• Det bør af sammenfastningen fremgå, at der er usikkerheder og at der er behov for at udbygge
vidensbehovet for risikoområder og forsforanalyser.
• Det bør laves en nærmere beskrivelse af konsekvenserne på kort og lang sigt for
risikoområderne samt konsekvenserne på kort og lang sigt for en generel regulering.
• Der blev taget forbehold for de opgivne tal, og specielt de administrative omkostninger syntes
for lavt sat
• Der var ønske om at tallene for et 5% scenarium medtages i den udstrækning det er muligt.
• Der var et ønske om at der medtages et særskilt afsnit om fjordene
Ad punkt 4. Drøftelse af Del II
Del II kapitel 1 og 2 blev gennemgået, og der fremkom forslag til en række konkrete ændringer.
Endvidere blev strukturen til kapitel 3 fremlagt.

Dette gav anledning til følgende kommentarer:
•
•

Eventuelle EU-stridigheder bør fremgå tydeligere
Der bør skrives et afsnit om at udtagning ikke alle steder kan lade sig gøre

Ad punkt 5. Drøftelse af Del III
Rapporten blev gennemgået med henblik på at fremhæve de steder der var mangler og hvor der var
blevet ændret. For såvidt angik kap 6 ff blev det oplyst, at de lovede modelberegninger ikke kunne
færdiggøres inden afleveringsfristen. Det blev oplyst, at disse kan være klar først i 2004, hvorefter
de vil blive sendt i høring i arbejdsgruppen.
Kapitel I-V gav anledning til følgende kommentarer:
•
•

Grundvandsnotatet bør udbygges og skrives ind i selve del III
Der bør tilføjes et afsnit om grundvand/drikkevandsforsyningen samt finansieringsmodellen
hertil

Ad punkt 6. Drøftelse af Sammenfatning - foreløbigt udkast
Det foreløbige udkast blev diskuteret, hvilket gav anledning til følgende kommentarer:
• Der bør være en klarere diskussion mellem generel regulering versus regional regulering
• Ammoniakproblemet må afspejles tydeligere
• Det er den mest omfattende skrivning, der er foretaget af Danmarks vandmiljø, men
vandmiljøets tilstand bør beskrives tydeligere
• Der bør indføjes et kort afsnit om økonomiske virkemidler ctr. administrative virkemidler
Ad punkt 7. Eventuelt
Ingen bemærkninger under eventuelt.

