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Baggrund for lokalt funderede analyser
Udspringer af Aftale om grøn omstilling af dansk
landbrug:
• Skal afdække andre veje til målopfyldelse, som
defineret i EU’s Vandrammedirektiv
(god økologisk tilstand)
• Resultater indgår som del af second opinion af
kvælstofindsatsen
• Finansministeriet som formand for projektet

• Tæt samarbejde mellem Finansministeriet,
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug of Fiskeri
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”I tillæg til second opinion skal der afsættes 16
mio. kr. til i udvalgte marine vådområder at
gennemføre lokalt funderede analyser, som
skal afdække om der kan findes andre veje til
at opnå målopfyldelse, som defineret i EU’s
Vandrammedirektiv. Regeringen udarbejder
oplæg herom til aftaleparterne således at
resultaterne af analyserne kan indgå i
genbesøget i 2023/24. ”
- Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

Den overordnede ide med lokalt funderede analyser
• Primære formål:
– Afdække andre veje til at opnå målopfyldelse, som
defineret i EU’s Vandrammedirektiv

• Brede rammer, men med krav der understøtter
analyser af høj kvalitet og anvendelighed
– Kystvandråd nedsættes som partnerskaber mellem
kommuner og relevante lokale interessenter
– Gennemføres med brug af anerkendte faglige rådgivere
– Nationalt tilskud på i alt 13 mio. kr. til omkring 3-5
kystvandråd

• Resultaterne fra kystvandrådenes arbejde integreres i
second opinion
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Illustration: Odense Fjord Samarbejdet

Rammer for kystvandråd
• Opgave
– Analyse af kystvand, samt afdække veje til målopfyldelse

– Lokale partnerskaber med kommune i spidsen

– Bringe lokal viden i spil i vandplanlægning

– Anerkendte eksperter skal stå bag analyse og indsatser

– Brede rammer for arbejdet → mange veje til god tilstand

• Leverancer
– 30. sep. 2023 - Analyse af kystvand og indsatsprogram
– Fokus på udfordringer for at opnå god tilstand
➢ Bidrage til at udvide mulighederne for tilrettelæggelse af
vandplaner
– Frivillig: 1. aug. 2023 – Indsatsprogram
– Fokus på virkemidler mhp. teknisk indarbejdelse i
vandplaner
➢ Bidrage til at udvide mulighedsrummet for virkemidler i
vandplaner
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• Organisering

• Styregruppe for lokalt funderede analyser
– Løbende møder om kystvandrådenes arbejde mellem
kystvandråd og Finansministeriet, Miljøstyrelsen og
Landbrugsstyrelsen

• Økonomi
– Der kan søges om tilskud til arbejdet i 2022 og 2023

• Behandling af bidrag
– Arbejdet offentliggøres og integreres i second opinion til
brug for genbesøg af landbrugsaftalen i 2023/24

Ansøgning om kystvandråd
Nedsættelse af kystvandråd
• Kommuner søger på vegne af partnerskab med lokale
interessenter

• Baggrund for udvælgelse
– Udvælgelsesparametre
– Kystvandoplandets fordelte indsatsbehov

– Et kystvandråd skal dække mindst ét delopland

– Kystvandoplandets restindsatsbehov

– men kan godt dække flere deloplande til samme
kystvandgruppe

– Organisering (lokalt samarbejde, dokumentation mv.)

– Motivation
– Plan for opgaveudførsel

• Der søges om tilskud til at foretage analyser af
kystvandet, herunder til at afdække veje til
målopfyldelse i kystvandet.
• Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2022
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– Budget
– Geografisk fordeling

➢ Udvælgelse sker på baggrund af en samlet
vurdering

Relation til second opinion og genbesøg af landbrugsaftale
Hvad går second opinion ud på?

Centrale arbejdsspor

• En gennemgang af det faglige grundlag for opgørelsen
af kvælstofindsatsbehovet

• 1. Reference og målfastsættelse for god økologisk
tilstand

• Politikere skal træffe beslutning om kvælstofindsatsen
ved genbesøget af landbrugsaftale i 2023/2024.

• 2. Belastningsdata

Second opinion gennemføres i to spor:

• 4. Årstidsvariation: Konsekvenser ved at tage højde
for årstidsvariation i kvælstofudledningen.

• Juridisk spor: Skal adressere implementeringen af
vandrammedirektivet og evt.
undtagelsesbestemmelser.
• Natur-/miljøfagligt spor: Grundlaget for opgørelsen
analyseres mhp. at identificere (metodiske)
antagelser, forudsætninger eller valg bag opgørelsen
af indsatsbehovet, herunder ift. baselinen.
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• 3. Byrdefordeling: Håndtering af byrdefordeling
mellem lande omfattet af vandrammedirektivet.

• 5. Presfaktorer: Andre presfaktorer end kvælstof og
mulige virkemidler.
• 6. Undtagelsesbestemmelser: Muligheden for
brugen af undtagelsesbestemmelser.
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