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Vedr.: Odense Pilot River Basin 
  Indkaldelse til 2. møde i den regionale tekniske arbejdsgruppe 
 
 
I fortsættelse af brev af 12. august 2004 indkaldes hermed til 2. møde i den tekniske 
arbejdsgruppe for Odense Pilot River Basin-projektet 
 
Mødet afholdes 
 

onsdag den 29. september 2004 kl. 9.30 - 12.30  
hos Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ  

i mødelokale 3 (fløj I, 1. sal) 
 

 
Mødet afsluttes med en let arbejdsfrokost. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst, kaffe og te. 
 
2. Odense Pilot River Basin, status for projektet. 
 
3. Orientering om henvendelser fra Dansk Landbrug (5/4 2004), Danmarks 

Naturfredningsforening (12/4 og 15/5 2004), Odense Kommune m.fl. (18/6 2004) samt fra 
Odense Havn (7/9 2004). Henvendelserne er tidligere fremsendt, bortset fra sidstnævnte, 
som vedlægges. 

 
4. Lov om Miljømål mv. Bekendtgørelser og vejledninger om basisanalyse. Bekendtgørelse 

og vejledning vedrørende Basisanalyse I vedlægges elektronisk. 
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5. Odense Pilot River Basin. Det videre arbejde. Bilag vedlægges. 

 
6. Eventuelt. 
 
 
I relation til pkt. 5 ”Det videre arbejde” skal det bemærkes, at det vedlagte notat, som beskriver 
et forslag til den videre proces for Odense Pilot River Basin fase II, ikke følger den proces, 
som blev drøftet på det første møde i arbejdsgruppen, jf. referat udsendt den 27. maj 2004.  
 
Baggrunden herfor er, at man på landsplan efterfølgende i den såkaldte aktørgruppe, har 
fremsat forslag til definition af begrebet ”god tilstand” for de forskellige kategorier af 
vandområder.  
 
Vi finder det derfor ikke formålstjenstligt at bruge tid og kræfter på i den tekniske 
arbejdsgruppe at ”opfinde” andre definitioner af ”god tilstand”. Det foreslås således i notatet at 
tage udgangspunkt i statens udmeldinger om kriterier for ”god tilstand” og referencetilstande 
og bruge dette i det videre arbejde med udarbejdelse af et indsatsprogram og vandplan for 
pågældende opland. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 
 


