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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Projekt om kompensationsopdræt af muslinger (MUMIHUS) 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At orienteringen om kompensationsopdræt af muslinger tages til efterretning. 

 

Baggrund 

På Limfjordsrådets møde 9. marts 2010 besluttede Rådet at bevillige 200.000 kr. til projektet om 

kompensationsopdræt af muslinger (MUMIHUS). Dansk Skaldyrcenter har i samarbejde med Aarhus 

Universitet og Syddansk Universitet samt en række andre samarbejdspartnere nu afsluttet 

projektarbejdet. Der er med projektet udviklet et fagligt grundlag for at bruge muslinger som virkemiddel 

til opnåelse af vand- og naturplanernes målsætninger. Dansk Skaldyrcenter præsenterer på mødet 

projektresultaterne og fortæller om muligheden for brug af muslinger som virkemiddel. 

 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 

 

Der er en udfordring med anvendelse af kompensationsopdrættede muslinger. En vis andel kan 

anvendes til human konsum og der er perspektiv i brug af kompensationsopdrættede muslinger som 
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foderingrediens. Muligheder for et vækstforum projekt eller lignende drøftes på et kommende møde i 

Limfjordsrådet. 

 

 

3. Møde med Miljøministeren – Orientering fra formandskabet 
 
Indstilling: 
Formandskabet indstiller, at orientering om møde med Miljøminister Kirsten Brosbøl tages til 
efterretning. 
 
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.  
På denne baggrund besluttede Limfjordsrådet på møde 02.05.2014 at invitere Miljøminister Kirsten 
Brosbøl til møde med formandskabet. Dette møde blev afholdt 1. september i Aalborg. 
 
Bilag: 
Opfølgende brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl eftersendes.  
 
Indstilling godkendt. 
 

4. Status for vandrådsarbejde samt indsatsprogram for vandløbsindsatser – Prioritering af indsatser og 5. 

vandrådsmøde 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Status for vandrådsarbejdet og forslag til vandløbsindsatsen i anden generations 

vandområdeplaner tages til efterretning. 

 

Baggrund 

Sekretariatet har modtaget følgende tilbagemeldinger vedr. kommunernes politiske behandling af forslag 

til indsatsplanlægning for vandløb i 2. generations vandområdeplaner: 

 Rebild Byråd har godkendt forslaget 28.08.2014 – TMU har tilkendegivet, at de finder, at 

lodsejerne skal have fuld erstatning. 

 Struer Byråd har godkendt forslaget 26.08.2014. 

 Lemvig Kommune har godkendt forslag til indsatsprogram. 

 Silkeborg Kommune har godkendt forslag til indsatsprogram på Plan-, miljø-, og klimaudvalget 

11.08.2014. 

 Skive Byråd har godkendt forslaget til indsatsprogram den 26. august. 

 Vesthimmerland – Byrådet godkendte forslaget til indsatsplan med følgende tilføjelse: Ulla Skov 

ønskede, at vandføringsevnen ikke må forringes, heller ikke ved de bagved liggende dræn. 

 Aalborg Miljø- og Energiudvalg har indstillet til Byrådets godkendelse. 

 Thisted Byråd vedtog indsatsprogrammet 16.09.2014. 
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Sekretariatet har udarbejdet et notat om det samlede indsatsplanforslag til vandløbsindsatser i oplandet 

til Limfjorden (vedlagt). Dette notat har været sendt ud til kommunerne i forbindelse med den politiske 

behandling og er også tænkt som følgedokument til Naturstyrelsen vedrørende det samlede forslag til 

vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden. 

   

Der afholdes møde i vandrådet den 22. september, hvor vandrådet bl.a. tager stilling til, hvilken 

tilbagemelding rådet skal give til miljøministeren vedr. kommunernes forslag til vandløbsindsatser i 

anden generations vandplaner. Sekretariatet orienterer herom på mødet.  

 

Vedr. pressemeddelelse se under pkt. 9. 

 

Bilag: 

Notat om indsatsplanlægning. 

 

Sekretariatet orienterede om Vandrådets seneste møde herunder indholdet i brev fra Vandrådet til 

Miljøministeren (se vedlagte slides). Vandrådet besluttede på møde 22. september ikke at anbefale 

Miljøministeren, at: ”virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kunne i nogle situationer være et 

godt supplement til de af staten udmeldte virkemidler”.   

 

Sekretariatet orienterede om status for arbejdet og den politiske behandling af forslag til 

vandløbsindsatsen i anden generations vandområdeplaner. Forslaget er godkendt i 17 kommuner og i 

Brønderslev er det indstillet til godkendelse på Byrådets møde 8. oktober. Notatet, som har været 

udsendt til kommunerne i forbindelse med den politiske behandling, indeholder modsat vandrådets 

brev en anbefaling om, at virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” i nogle situationer kan være 

et godt supplement til de af staten udmeldte virkemidler. Notatet er tænkt som følgedokument til 

Naturstyrelsen vedr. kommunernes samlede forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden. 

 

Der var ikke bemærkninger til punktet – Indstilling godkendt.  

 

5. Ansøgning om projekt med etablering af fjordhaver i Limfjorden. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Projekt med etablering af fjordhaver gennemføres som beskrevet i vedlagte ansøgning.  

 

Baggrund: 

På sidste møde i Limfjordsrådet blev det godkendt, at der ved Nordea fonden ansøges om midler til 

gennemførelse af et projekt om fjordhaver i Limfjorden. Det blev endvidere besluttet, at projektet skulle 

gennemføres i regi af Limfjordsrådet.  

 

Ansøgningsfristen var 1. september og vedhæftede ansøgning er nu sendt. 
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Bilag: 

 Ansøgning om etablering af projekt om ”fjordhaver” vedlægges dagsordenen. 
 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.  

 

Det er ikke tænkt, at Limfjordsrådet skal bidrage til en egenfinansiering. 

 

6. Omklassificering af vandløb 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At meddele Jammerbugt vandløbslaug, at Limfjordsrådet skønner, det falder udenfor Rådets 

opgave omkring koordinering af vandløbsindsatserne i 2. generations vandområdeplaner. Dette 

fordi der er tale om få konkrete klassificeringer af vandløb i en enkelt kommune, hvor der i øvrigt 

ikke er foreslået indsatser.  

 

Baggrund: 

Jammerbugt vandløbslaug har skrevet til vandrådet for Limfjorden med forslag til omklassificering af 

blødbunds vandløb i Jammerbugt Kommune, med henblik på at de udpeges som stærkt modificeret / 

tages ud af vandplanerne. Der er tale om vandløbsstrækninger, hvor der ikke er foreslået indsatser i 2. 

generations vandområdeplaner. 

 

Blødbundsvandløbene er indtegnet på vedlagte "Kort fra Jammerbugt Kommunes Vandløbslaug". 

Blødbundsvandløb er mindre, naturlige vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et 

naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), ringe vandhastighed og bundsubstrat, 

som naturligt er blødt og overvejende organisk. I basisanalysen er disse vandløb udpeget som naturlige 

vandløb med ”ukendt økologisk tilstand samlet set”. Risikoen for manglende målopfyldelse i 2021 med 

hensyn til en samlet vurdering af smådyr, fisk og planter kan ifølge basisanalysen ikke vurderes. 

 
Kunstige vandområder er i vandrammedirektivet defineret som ”forekomst af overfladevand, skabt ved 
menneskelig aktivitet”.  
 
Stærkt modificerede vandområder er ”forekomster af overfladevand, der som et resultat af fysiske 
ændringer som følge af menneskelig aktivitet i væsentlig grad har ændret karakter”.  
 

Et vandområde kan i forbindelse med vandplanlægningen udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, 

hvis de ændringer af vandområdets fysiske forhold, som er nødvendige for at opnå god økologisk 

tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller visse menneskelige 

aktiviteter, og formålet med de menneskelige aktiviteter ikke med rimelighed på grund af tekniske 

vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger kan nås med andre midler, der er en 

væsentlig bedre løsning. En konkret udpegning af et vandområde som kunstigt eller stærkt modificeret 

har betydning for fastlæggelsen af miljømålet for det pågældende vandområde, idet naturlige 
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vandområder som udgangspunkt skal opnå god tilstand, mens kunstige og stærkt modificerede 

vandområder som udgangspunkt skal opnå godt økologisk potentiale. 

 

Bilag: 

 Jammerbugt Vandløbslaugs kort over vandløb som de opfatter som blødbunds vandløb i 

Jammerbugt Kommune.  

 

Indstilling godkendt. 

 

 

7. N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Status for vådområdeindsatsen tages til efterretning. 

 Der udarbejdes individuelle handleplaner for hver af de involverede kommuner med henblik på 

en endelig stillingtagen til de krævede tidsfrister. 

 

Baggrund: 

Flere vådområder er i den kommunale vådområdeindsats opgivet som følge af økonomi, fosfortab til 
recipienter, naturværdier m.m. 
 
Limfjordsrådet (VOS’en) besluttede på møde at sige ja til at gennemføre yderligere vådområder (i 
størrelsesorden 10 %). Dette under forudsætning af, at der samtidig tilføres Limfjordsrådet en ekstra 
økonomi i størrelsesorden 30 mio. kr.  
 
KL og Naturstyrelsen har efterfølgende endeligt aftalt, at målet for N-vådområdeindsatsen i 
hovedvandopland Limfjorden øges med 5,5 ton til i alt 354,5 t N / år og at den økonomiske ramme 
samtidig justeres med kr. 6.000.000. 
 
Status for N-VOP’en gennemgåes. Seneste udvikling i vådområdeindsatsen drøftes, herunder behov for 
øget økonomisk ramme og en højere økonomisk omkostningseffektivitet end oprindeligt forudsat i de af 
Naturstyrelsen udmeldte rammer.  
 
Bilag: 

 Revideret N-VOP for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 

 

Der er nu afsagt jordfordelingskendelse i Biskæret / Hundsøprojekterne og den egentlige 

realiseringsfase kan påbegyndes.  Der har i den forbindelse indgået over 300 ha. i en jordfordeling. 

Lodsejerne har derved opnået en god arrondering af deres arealer og har været meget tilfredse med 

resultatet. 
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Kommunerne er opmærksomme på deadlines herunder absolut sidste frist 1. september 2015 for 

realiseringsansøgninger. 

 

Enkelte projektrealiseringer er på grund af manglende fremdrift i lodsejerforhandlingerne meget lang 

tid undervejs, herunder især Vestersø. Sekretariatet drøfter dette med NaturErhvervsstyrelsen. 

 

Der er udfordringer med, at den beregnede P-udledning i Fiskbæk Å projektet ligger væsentligt over 

afskæringsværdien for Hjarbæk Fjord. Naturstyrelsen forventes inden for kort tid at komme med en 

udtalelse herom. 

 
8. P-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 

Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Status for vådområdeindsatsen tages til efterretning.  

 Der udarbejdes individuelle handleplaner for hver af de involverede kommuner med henblik på 

en endelig stillingtagen til de krævede tidsfrister. 

 
Baggrund: 

Sekretariatet gennemgår på mødet status for P-ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden.  

Bilag: 

 Revideret P-VOP for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 
 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 

 

Sekretariatet og Kommunerne afklarer, hvorvidt der er: 

 Alternative indsatsmuligheder. 

 Flere projektområder, der skal forundersøges.  

 Det skal meddeles Naturstyrelsen, at der ikke er yderligere projektmuligheder og at målet ikke 

nås. 

 

Hvis der er flere projektområder, der skal forundersøges, ansøges disse inden 1. november 2014. 

 

 

9. Vision og strategi for Limfjordsrådet  
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Afholdelse af en temadag om Limfjordsrådets vision og strategi drøftes. 

 Konsulent Jesper Hartvig planlægger og styrer diskussionen på temadagen. 
 
Baggrund:  
I 2011 blev der udarbejdet et visions / strategipapir for Limfjordsrådet. Papiret blev formuleret på 
baggrund af drøftelserne på en temadag som Limfjordsrådet afholdt. Proceskonsulent Jesper Hartvig 
Thomsen styrede igennem denne dag, hvor fokus var på: 
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 Visioner og strategiske temaer 

 Vigtige mål at nå 

 Bærende principper for relationer og samarbejde 

 Udfordringer som Limfjordsrådet skal kunne håndtere.  
 
Der er efterfølgende blevet nedsat et nyt Limfjordsråd og det er aftalt at gennemføre en opfølgning på 
visionsarbejdet.    
 

På sidste møde i Limfjordsrådet blev det besluttet, at Temadagen afholdes sidst i oktober/først i 

november. Da bedste ugedag var en fredag fra morgenstunden er fredag den 31. oktober valgt. Det blev 

endvidere besluttet at afholdelse af en temadag om Limfjordsrådets vision og strategi tager 

udgangspunkt i de eksisterende vedtægter. 

 

Indstilling godkendt – Det blev dog besluttet at udskyde temadagen til 23. januar 2015 (heldags 

arrangement). 

 

10. Presse         

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At pressemeddelelse vedr. vandrådsarbejde og indsatsplanlægning for fysiske forhold i vandløb i 

anden generations vandområdeplaner godkendes. 

 

Bilag: 

 Udkast til pressemeddelelse vedr. indsatsplanlægningen for vandløb i 2. generations 

vandområdeplaner vedlægges 

 

Pressemeddelelsen blev besluttet med følgende tilføjelse i næstsidste afsnit: ”… ud sidst på året, siger 

Jens Lauritsen, formand for Limfjordsrådet.  Enigheden blandt de 20 organisationer i vandrådet og de 

18 kommuner med opland til Limfjorden forpligter Miljøministeren.” 

 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 Status for projekter om ”Havørred Limfjorden”. 

 Afholdelse af temadag om vandløb og vandløbsindsatser. 

 
Projekt om Havørred Limfjorden starter op nu.  

 

Der forventes afholdt en temadag for kommunernes tekniske udvalg og vandrådet om vandløb og 

vandløbsindsatser. Arrangementet forventes afholdt ult. maj – primo juni 2015.  

 

På opfordring fra Thisted Kommune blev det besluttet, at der på næste Limfjordsrådsmøde (28. 

november 2014) afholdes en temadag om fjordens tilstand og hvad der betyder noget i forhold hertil, 
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herunder iltsvind. Der inviteres eksterne fagpersoner til at præsentere. Ind til videre er den foreløbige 

varighed af arrangementet 4 timer (kl. 9.00 – 13.00). 

 
12. Eventuelt.  

 
Det blev besluttet, at der til næste Limfjordsråds møde skal fremstilles navneskilte, hvoraf det også 
fremgår, hvilken kommune man repræsenterer og om man er politikker eller embedsmand. 


