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Forum Limfjordsrådet 
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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt. 

 

2. Vejledning til kommuner og vandråd 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at Vejledningen fra Naturstyrelsen tages til efterretning. 
 
Baggrund: 

Naturstyrelsen har udmeldt rammerne for kommunernes og vandrådenes arbejde, herunder en 

vejledning til kommuner og vandråd om arbejdet med forslag til indsatsprogrammer for 

vandløbsindsatsen. 

Sekretariatet gennemgår vejledningen. 

Bilag: 

 Vejledning til kommuner og Vandråd (Naturstyrelsen 2014). 

 

Indstilling godkendt. 



 
 

3. Indsatsprogram for vandløbsindsatser 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Limfjordsrådet drøfter rammerne for indsatsplanlægningen i anden generations 

vandområdeplaner herunder: 

o  Prioriteringen af hvor indsatser skal foregå 

o Anvendelsen af virkemidler. 

 

Baggrund 

Den statslige ramme består af miljømål for vandløb, et prissat virkemiddelkatalog, en vejledende 

økonomisk ramme, en tidsfrist for arbejdet samt et antal km. vandløb, for hvilke der inden for den 

økonomiske ramme skal gives forslag til konkrete indsatser med henblik på målopfyldelse. Der er fokus 

på forbedring af vandløbenes fysiske forhold og bekæmpelse af okker. 

 

Rammerne skulle have været meldt ud 1. april, men blev en uge forsinket. Der blev i den forbindelse 

sendt et brev fra Limfjordsrådet til Miljøministeren vedr. det uacceptable i en sådan forsinkelse.   

 

Sekretariatet gennemgår den udmeldte ramme for indsatsplanlægningen, herunder 

virkemiddelkataloget. 

 

Bilag: 

 Brev fra Limfjordsrådet til Miljøministeren vedr. forsinkelsen af rammerne for kommunernes 

indsatsplanlægning samt svar på samme. 

 Rammerne for kommunernes arbejde vedlægges dagsordenen. 

 

Aalborg påpegede, at vandløb med selvreproducerende ørredbestande kunne gives prioritet. Mors 

påpegede, at der i prioriteringen af vandløb kunne indbygges, at vandløb gøres helt færdig inden, der 

tages hul på det næste. 

Det blev påpeget, at enkelte store projekter hensigtsmæssigt kunne gives prioritet. Aalborg påpegede i 

den forbindelse, at når der afsættes 125,6 mio. kr. til forbedring af vandløbene i oplandet til 

Limfjorden, så bør der også være et par markante indsatser imellem, som borgerne lægger mærke til. 

4. Status for Vandrådsarbejdet, herunder møder i vandråd for Limfjorden, arbejdsgruppemøder samt 1. 

teknikermøde. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Limfjordsrådet tager orienteringen om afholdelse af 1. og 2. møde i vandrådet, 

arbejdsgruppemøder samt 1. teknikermøde til efterretning. 

 



 
 

Baggrund: 

 
Vandråd for Limfjorden afholdt 1. og 14. april 2014 de første møder om indsatsplanlægningen 
(vandløbsindsatsen) i anden generations vandområdeplaner.  
 
Der er endvidere afholdt adskillige arbejdsgruppemøder og et teknikermøde 10. april.  
 
Sekretariatet orienterer om status for processen.   
 

Bilag: 

 Referat af første og andet møde i vandrådet for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 

 

Indstilling godkendt.  

Der blev orienteret om Vandrådets bekymring for om arbejdsgrupperne fungerede og om de var startet 

op alle steder. Konkret havde vandrådet efterspurgt en arbejdsgruppe ved Karup Å oplandet.  

Generelt fungerer arbejdsgrupperne godt og er blevet positivt modtaget. Vedr. Karup Å afholdes 

snarligt et arbejdsgruppemøde. 

 

5. Status for ansøgning om støtte til Havørred Limfjorden projektet. 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller at: 

 De ti kommuner med kyststrækning til Limfjorden orienterer om status for behandlingen af 

ansøgningen om støtte til Havørred Limfjorden projektet. 

 

Baggrund: 

Forprojektet til ”Havørred Limfjorden” startede op 1. september og forløb over seks måneder. 
Forprojektet danner grundlag for et større projekt ”Havørred Limfjorden”, der skal fremme 
lystfiskerturismen i området og forene miljø og turisme. 
 

Ult. februar 2014 fremsendte Limfjordsrådets Sekretariat en ansøgning med vedlagt budget, tidsplan og 

støtteerklæring fra turistorganisationerne til de ti kommuner med kyststrækning til Limfjorden. 

 

Ansøgningen var i flere af kystkommunerne omkring Limfjorden godt undervejs i den politiske 

behandling.  

 

Det blev aftalt, at Sekretariatet sender en påmindelse til kystkommunerne omkring Limfjorden om at 

behandle ansøgningen.  

 

6. Brev til Miljøministeren vedr. møde om fosforvådområdeindsatsen og anden generations 

vådområdeplaner. 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller at: 



 
 

 Brev og mødeinvitation til Miljøminister Kirsten Brosbøl godkendes. 

 

Baggrund: 

21.11.2013 afholdt daværende formand for Limfjordsrådet Poul Roesen og daværende Miljøminister Ida 
Auken møde om fosforvådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden samt indsatsplanlægningen i anden 
generations vandområdeplaner. Det blev dengang aftalt at mødes igen i efteråret 2014 med henblik på 
en nærmere drøftelse af virkemidler, indsatsprogrammer m.v. 
 

Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet et forslag til et opfølgende brev. 

 

Bilag: 

Forslag til brev eftersendes. 

 

Det blev aftalt, at der i brevet indføjes et punkt om drøftelse af de miljømæssige konsekvenser i forhold 

til Statens klimascenarier i forbindelse med forskellige tiltag ved Thyborøn Kanal. 

 

Det blev endvidere aftalt, at der i brevet indføjes en ”rund” formulering, hvor Limfjordsrådet i forhold 

til vandrådsarbejdet og indsatsplanlægningen giver udtryk for, at grundlaget skal være i orden og at 

det forudsættes, at der ikke sker væsentlige ændringer i dette.  

  

Der var enighed om at fastholde en arbejdsfordeling hvor KKR står for politikken, mens Limfjordsrådet 

er det forum, hvor faglige problemstillinger bliver drøftet og der bliver fundet de intelligente løsninger 

på problemstillingerne. 

 

Brevudkastet sendes i en uges høring ved Limfjordsrådet inden afsendelse. 

 

7. Presse  

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At eventuelle pressehenvendelser drøftes. 

 

Forventeligt vil Formandskabet blive kontaktet af Nordjyske efter mødet. Der var ikke bemærkninger 

vedr. henvendelser fra pressen. 

 

8. Orientering/Bordet rundt. 

 Ansættelse af ny medarbejder i Limfjordsrådets Sekretariat. 

 

Der blev orienteret om ansættelse af ny medarbejder i Limfjordsrådets Sekretariat. Udvidelsen med ét 
årsværk er ligesom sidst efter et solidaritetsprincip, hvor indtjeningen følges løbende og i fald, der 
mangler finansierede opgaver/timer til Sekretariatet, indkøber medlemskommunerne konsulenttimer 
ved Sekretariatet så, de manglende timer dækkes ind.  
 

9. Eventuelt. 



 
 

 
Der var ikke bemærkninger til eventuelt. 

 


