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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

 

2. Afholdelse af temadag for interessenter om etableringen af Vandråd 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Orientering om temadagen, tages til efterretning. 

Baggrund: 

 

Oplandet til Limfjorden er Danmarks største hovedvandopland og dækker ca. en sjettedel af Danmarks 

areal. Dette er et meget stort areal og stiller store krav til et fremtidigt Limfjords-vandråd. Limfjordsrådet 

afholdt derfor en temadag med henblik på at få input fra lokale interessenter til, hvordan arbejdet med 

vandråd struktureres/organiseres bedst muligt og hvordan en koordinering kan sikres. 

 

Temamødet blev afholdt 28. februar 2014 på Hotel Strandtangen i Skive. Konklusionerne fra temamødet 

fremgår af vedlagte bilag. 

 

Bilag: 

Notat – Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014 vedlægges 

 



 
 

Indstilling godkendt 

 

3. Forslag til kommissorium for vandrådsarbejdet under indsatsplanlægningen. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Kommunerne giver en statusorientering vedr. byrådenes behandling af ”Model for Vandråd 

Limfjorden” og kompetencedelegationen.  

 At ”Model for Vandråd Limfjorden” udgør kommissoriet for ”Vandråd Limfjordens” arbejde. 

 Forslag til kommissorium for arbejdsgrupper under indsatsplanlægningen anbefales som et 

udgangspunkt til kommissorium for kommunernes arbejdsgrupper. 

Baggrund: 

Notatet ”Model for Vandråd Limfjorden” blev behandlet på Limfjordsrådets møde 4. februar 2014. Det 

blev her besluttet, at notatet efterfølgende skulle sendes til godkendelse i medlemskommunernes byråd. 

 

Det er aftalt, at arbejdsgrupperne nedsættes under kommunerne og ikke under vandrådet. 

 

Interessenterne gav på temadagen om vandråd udtryk for et ønske om en præcis opgaveformulering i 

form af model / kommissorium for arbejdsgruppernes arbejde. 

 

Bilag: 

Forslag til kommissorium for arbejdsgrupper under indsatsplanlægningen eftersendes. 

 

”Model for Vandråd Limfjorden” var politisk behandlet i de fleste af medlemskommunerne, og den var 

på vej til behandling i de resterende. I de sidstnævnte kommuner var det forventet, at der alle steder 

ville blive nikket til dokumentet. 

 

Indstilling i øvrigt godkendt. 

 

4. Koordinering i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Overordnede principper for indsatsplanlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatser i forslag 

til indsatsprogrammet godkendes. 

 Procesplan for vandrådsarbejdet og udarbejdelse af forslag til indsatsprogram godkendes. 

Baggrund: 

På KL’s vandrådsmøde orienterede Naturstyrelsen om, at økonomien hvorunder indsatsplanlægningen 

skal foregå, tildeles på oplandsniveau. Der bliver dermed en opgave med at prioritere og koordinere på 

tværs af kommunegrænser. Overordnede principper for indsatsplanlægningen og prioriteringen fremgår 

af bilag. 

 



 
 

Koordination, arbejdsproces, tidsplan og facilitering af løsninger på tværs af kommunegrænserne, 

herunder på det politiske niveau, embedsmandsgruppeniveau og sagsbehandlerniveau skal afklares 

inden opstart. 

 

Opgaven ligner den der kendes fra vådområdeindsatsen, hvor koordineringen finder sted i 

Vandoplandsstyregrupperne. I forbindelse med vådområdeindsatsen nedsatte embedsmandsgruppen 

”Virkemiddelgruppen”. Embedsmandsgruppen nedsætter en tilsvarende teknikker gruppe i forbindelse 

med vandløb og indsatsplanlægningen.  

 

Sekretariatet giver på mødet et oplæg om ovenstående og orienterer om seneste nyt fra Naturstyrelsen 

om indsatsplanlægningen. 

 

Bilag: 

 Overordnede principper for indsatsplanlægning og prioritering af vandløbsindsatser vedlægges. 

 Procesplan for vandrådsarbejdet og udarbejdelse af forslag til indsatsprogram eftersendes. 

 

Indstilling godkendt. Der var enighed om, at processen skal lykkes uanset urimelige tidsfrister m.v. Der 

er behov for en stram styring fra Sekretariatets side, og der var enighed om, at alle kommuner leverer 

til tiden. 

 

5. Repræsentation i vandråd. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Forslag til medlemmer til ”Vandråd for Limfjorden” godkendes. 

 

Baggrund: 

I oplandet til Limfjorden er der lokalt ønske blandt relevante organisationer om at oprette et vandråd. 
Kommunerne er dermed forpligtede til at inddrage et sådan i indsatsprogramarbejdet. Der kan som 
udgangspunkt oprettes ét vandråd pr. hovedopland. Ingen organisation kan være repræsenteret i et 
vandråd med mere end ét medlem. Aalborg Kommune ved Limfjordsrådets Sekretariat varetager 
Sekretariatsbetjeningen af Vandrådet i hovedopland Limfjorden. Det er endvidere aftalt at mødeledelsen 
i den forbindelse varetages af Limfjordsrådets politiske formandskab. 
 
Jf. Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd: 
 
1) Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, 
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller 

som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og 
3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser 

forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. 
 
Efter samråd mellem kommunalbestyrelserne inden for hovedvandoplandet afgøres det, hvilke af de 
indstillede medlemmer, der er medlem af vandrådet, og hvilke af de indstillede suppleanter, der kan 



 
 

virke i vandrådet i tilfælde af medlemmers forfald. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne 
træffer miljøministeren afgørelse herom. 
 
Embedsmandsgruppen anbefaler, at medlemmer til et vandråd for Limfjorden træffes ud fra 4 principper: 
 

 Lovgivning. 

 Balance mellem ”Bruger” og ”Beskytter”. 

 Geografisk fordeling (øst/vest samt lokalt/nationalt). 

 Foreninger som har et formål, der passer bedst til de opgaver, der ligger i vandrådet, prioriteres 

højst. 

 

Bilag: 

 Notat om kandidater til Vandrådet for hovedvandopland Limfjorden vedlægges. 

 

Indstilling godkendt. 

 

6. N-vådområder (VOS) 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

 At orientering om status vedr. nye N-vådområder i oplandet til Limfjorden tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådets Back-up liste over N-vådområder i oplandet til Limfjorden er ved at være brugt op. 
Sekretariatet har screenet oplandet til Limfjorden for yderligere potentielle vådområdeprojekter.  
 
Der orienteres kort om status for dette arbejde. 
 

Indstilling godkendt.  
 
De største udfordringer i forbindelse med vådområdeindsatsen er lodsejertilslutning, herunder: 

 Bekymring for udvikling af § 3 natur tæt på ejendom. 

 Manlgende byttejord i forbindelse med jordfordeling. 

 Stedets historie med dræning m.v. 
 

7. Fosfor ådale (VOS). 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At Sekretariatet købes ind (op til 1 måneds arbejde for en person) til at afklare alternativer til P-

ådale. Udgiften betales af medlemskommunerne særskilt og med en ligelig fordeling af udgiften 

mellem disse.  

 

 

 



 
 

Baggrund: 

På møde 21.11.2013 mellem Miljøminister Ida Auken og Limfjordsrådets daværende formand Poul 
Roesen tilkendegav ministeren/Naturstyrelsen, at de meget gerne hører om og deltager i en afklaring af 
alternativer til problematiske fosfor ådale. Der kunne ses på dambrug, fosforfældningssøer, 
sammentænkning af N- og P-vådområdeindsat, overløbsbygværker / spildevand m.m.  
 
Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for, at vandplanmålet nås og ansvaret for at anvise virkemidler til 
at nå det. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at kommunerne kommer med forslag hertil.  
 
Bilag  

 P-Vandoplandsplan for Limfjorden version 10 vedlægges dagsordenen. 
 

Indstilling godkendt 
 

8. Regnskab 2013 og arbejdsplan for 2014 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Regnskab 2013 tages til efterretning. 

 Arbejdsplan for 2014 godkendes. 

 

Bilag  
Regnskab 2013 og udkast til arbejdsplan for 2014 vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt. 
 

9. Orientering/Bordet rundt.  

 

Limfjordsrådets hjemmeside blev kort introduceret. Der er her mulighed for at følge vandrådsarbejdet. 

Skulle der være forslag, idéer mv. til hjemmesiden modtager Charlotte dem gerne på: 

charlotte.roenn@aalborg.dk .  

 

10. Eventuelt. 
 
Der var ikke punkter under ”Eventuelt”. 
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