Dialogmøde: Virkemidler og
styringsredskaber til næringsstofreduktion
Hvilke tiltag og styringsmidler anvendes til at opfylde målene for belastning med næringsstoffer? Er der
behov for nye tiltag under HELCOM og Vandrammedirektivet for at nå målene for? Et nyt EU & BONUS
finansieret projekt vil kortlægge effektiviteten og komme med indspil til revision af de regionale
programmer for landene omkring Østersøen. Kom og giv dit besyv med ved årets plantekongres.
BONUS TOOLS2SEA er et syntese projekt under BONUS forskningsprogrammet der gennemføres over 1,5 år
i perioden 2018-2020. Projektet vil sammenholde forskningsresultater fra en bred række af studier,
projekter og publikationer i den internationale litteratur, samt nationalsprog fra Østersølandene.
Derudover vil projektet sammenholde og vurdere potentialet og de praktiske erfaringer med en række af
de styringsredskaber, der er blevet anvendt i næringsstofforvaltningen, med udgangspunkt i de forskellige
nationale administrative strukturer i landene omkring Østersøen. Målet er at identificere kritiske mangler i
det nuværende vidensgrundlag samt forvaltningspraksis med henblik på komme med indspil til ny
institutionel struktur, pilotforsøg og nye innovative styringsredskaber til næringsstofforvaltning.
Det er vigtigt for os at centrale aktører med interesser i forvaltningen af næringsstoffer i Danmark får
mulighed for at komme med indspil til det fremtidige arbejdet i projektet på et tidligt tidspunkt i
projektforløbet og vi håber derfor at du har mulighed for at deltage i dialogen.
Arrangementet afholdes som et sideevent på plantekongressen onsdag den 16. januar kl. 15:30-17:00 i
lokale 7DE. Tilmelding er ikke nødvendig.
Mange venlige hilsner
Mikael Skou Andersen og Martin Thorsøe
Program:
15:30-16.00 Velkomst og introduktion til formål og indhold af syntese projektet BONUS TOOLS2SEA ved
Mikael Skou Andersen, professor ved Aarhus Universitet
16.00-16.30 Nabocheck af kvælstof og fosfor virkemidler til reduktion af næringsstoffer – resultater fra DCA
studie og fortsatte videns behov angående nabolandenes regulering; ved Martin Thorsøe, postdoc ved
Aarhus Universitet
16.30-17.00 Debat med udgangspunkt i spørgsmålene:

Hvilke gode virkemiddel erfaringer fra dansk næringsstof regulering bør i højere grad implementeres i vores
nabolande – hvilke forslag bør stilles til HELCOM og EU? Hvilke dårlige virkemiddel-erfaringer bør lede til
revisioner, når EU Vandrammedirektivet skal revurderes i 2021?

