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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. 

 


