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Miljø- og Fødevareministeriet 

Att: Departementschef Henrik Studsgaard 

Opfølgning på COWI-rapport om ”Ekstern analyse af overvågningen og indberetningen af 

nitratindholdet i grundvand i Danmark” 

 

Kære Henrik Studsgaard 

 

Jeg skriver til dig angående den netop udkomne COWI-rapport om ”Ekstern analyse af 

overvågningen og indberetningen af nitratindholdet i grundvand i Danmark”. 

 

Som bekendt har vi haft en dialog med Miljøstyrelsen i det forgangne år vedrørende Miljøstyrelsens 

manglende opfølgende vurdering af grundvandsforekomster, der kategoriseres som værende i 

ringe tilstand i forhold til Vandrammedirektivet. Vi er i den sammenhæng meget tilfredse med, at 

COWI giver os medhold i vores kritik og fastslår, at Miljøstyrelsen ikke har fulgt EU’s vejledning på 

området. 

 

Vi finder dog, at der er en række punkter, hvor COWI burde være gået mere i dybden. 

 

Vi undrer os bl.a. stærkt over, at COWI ikke forholder sig præcist til de forhold, som burde have 

været vurderet nærmere før Danmarks indberetning til EU. På dette område er rapporten helt tavs 

til trods for, at det fremgår tydeligt af kommissoriet, at der skal gennemføres en analyse af 

overvågningssystemet og de datakilder, som ligger til grund for indberetningen. Herunder havde vi 

forestillet os, at man som minimum i analysen ville forholde sig til, om det er ok at benytte brønde, 

og hvorledes det spiller ind på en grundvandsforekomst, om der ligger sammenklumpninger af 

boringer, der synes meget lidt repræsentative for forekomsten.  På dette område finder vi, at 

rapporten er ufærdig. 

 

Vi konstaterer, at der på baggrund af vores kritik det seneste år nu er besluttet, at der skal udvikles 

en ny metode for kemisk tilstandsvurdering af grundvandsforekomster, hvilket vi er yderst tilfredse 

med. Vi ønsker, at vi kan følge dette arbejde i en følgegruppe som muliggør, at vi kan komme med 

input undervejs.   

 

I den sammenhæng lægger vi meget vægt på, at alle områder underkastes en fair og lige 

behandling ved tilstandsvurderingen. Vi finder ikke, at COWI-rapporten adresserer de kritikpunkter, 

vi har haft herom, og som ellers tydeligt fremgår af opgavebeskrivelsen til den eksterne analyse. 

 

COWI forholder sig desuden ikke til, at indtag, som der analyseres fra, varierer imellem 

vandområdeplanperioder. Det kan virke tilfældigt, hvilke analyser, der indgår i en vilkårlig 

vandplanperiode, som bør vurderes nærmere. Yderligere må det undersøges, hvorledes det spiller 

ind på en grundvandsforekomst, om der ligger en LOOP-station/GRUMO-boringer, hvor der 

analyseres hyppigt, og hvorledes det spiller ind, om der er dybe boringer man aktivt vælge at 

omlægge til hvilende boringer. 
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Også på dette område er rapporten tavs til trods for, at det fremgår tydeligt af kommissorium, at der 

skal gennemføres en analyse af antallet og sammensætningen af målepunkter, der ligger til grund 

for indberetningen. 

  

En tilfredsstillende håndtering af ovestående kritikpunkter kunne fremadrettet bl.a. sikres ved 

nedsættelse af en arbejdsgruppe, således at der sikres en fair tilstandsvurdering uanset antallet af 

målepunkter og analysefrekvens. I en sådan arbejdsgruppe kan sikres de fornødne statistiske 

kompetencer og en gennemskuelighed i vejen fra data til tilstandsvurdering. Der skal herunder 

være sikkerhed for, at områder som inkluderer LOOP-boringer og GRUMO-boringer, eller områder 

hvor dybe boringer er omlagt til ”hvilende indtag” behandles fagligt og statistisk korrekt. Det kunne 

eksempelvis være en teknisk arbejdsgruppe under Blåt Fremdriftsforum.  

 

Jeg ser frem til et svar fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Morten Høyer  

Direktør 

 

 

 


