
 

 
 
Formandskab:  Næstformandskab: 

Vesthimmerland Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen  Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen  
Frederik IX’s Plads 1 Tlf. 9966 7000  www.vesthimmerland.dk  Lundbakvej 5 Tlf. 7257 7777 www.jammerbugt.dk 
9640 Farsø   post@vesthimmerland.dk  9490 Pandrup   tm@jammerbugt.dk 

 
 

 

 

 

 

Forum Limfjordsrådet  

Tid 27. marts 2015, 11.30 – 14.00  

Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 
9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 

 

   

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Karsten Frederiksen, Brønderslev 
Ole Andersen, Brønderslev 
Jens Christian Golding, Jammerbugt 
Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord 
Melanie Simick, Mariagerfjord 
Meiner Nørgaard, Morsø 
Poul Roesen, Morsø 
Jens Peter Hansen, Randers 
Dorthe Dalsgaard, Skive 
Esben Oddershede, Thisted 
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerland 
Jan Nymark Thaysen, Aalborg 
Keld Kollerup Kvist, Aalborg 
 
Embedsmandsgruppen 
Asger Nielsen, Brønderslev 
Thomas Lomholt, Hjørring 
Keld Jessen, Holstebro 
Gitte Clausen, Jammerbugt 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt 
Thomas Damgaard, Lemvig 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord 
Arne Kirk, Morsø 
Lars Sandberg, Randers 
Michael Eilertsen, Skive 
Elise Stilling, Vesthimmerland 
Jane Stampe, Aalborg 
Michael Damm, Sekretariatet 
Susanne Mortensen, Sekretariatet 
Carsten Rømming Sørensen, Sekretariatet pkt. 8 
Niels Vedel, Sekretariatet 
 
Frederikshavn Kommune 
Herning Kommune 
Ikast-Brande Kommune 
Rebild Kommune 
Struer Kommune 
Viborg Kommune 

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  

Miljø- og Energiforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

Tlf. 9931 9400 

www.limfjordsraadet.dk 

limfjordsraadet@aalborg.dk 
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Mødeleder 

 
Jens Chr. Golding 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 10. april 2015 

Sagsnr./Dok.
nr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der serveres en sandwich kl. 11.30 – Selve mødet starter kl. 12.00 med følgende dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Forslag til strategipapir for Limfjordsrådet 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At forslag til ” Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig 

Limfjord” godkendes i Limfjordsrådet. 

 

Baggrund: 

Med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet blev det i 2010 
besluttet at igangsætte et arbejde med Rådets vision herunder udarbejdelse af et strategipapir, der 
præciserede rammerne for Rådets arbejde. Strategipapiret fungerer som retningsviser / bindeled mellem 
Limfjordsrådets vision og Rådets årlige handlingsplansarbejde.  
 
Strategipapiret blev udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011. 
Rammerne for arbejdet var sat ud fra Limfjordsrådets vedtægter.  
 
I 2014 besluttede Limfjordsrådet, at det var tid til at revidere dette strategipapir og en ny 
”Visionsworkshop” blev afholdt 23. januar 2015. Vedlagte notat summerer Limfjordsrådets strategi frem 
mod 2020. Forslaget med eventuelle ændringer bliver sendt til beslutning i kommunerne efter 
færdigbehandlingen i Limfjordsrådet. 
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Bilag: 

 Forslag til ”Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig 

Limfjord” vedlægges dagsordenen. 

 Referat / dokumentationsforløb for Limfjordsrådets Visiondag 23. januar 2015 vedlægges. 

 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 

Forslag til ”Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord” 

sendes til godkendelse i kommunerne. 

 

3. Høring af forslag til vandområdeplan for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at orientering om indholdet af forslag til vandområdeplan tages til 
efterretning. 
 
Baggrund: 

Forslag til vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021) er i seks måneders offentlig høring 

fra 22. december 2014 til 23. juni 2015. 

 

Sekretariatet gennemgår på mødet planernes hovedindhold. 

 

 Bilag: 

 Forslag til vandområdeplaner, MiljøGIS Vandområdeplaner, bekendtgørelser og miljørapporter 

kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-

2021/forslag-til-vandomraadeplaner/ . 

 
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 
Så vidt muligt sammentænkes indsatser, så også drikkevand beskyttes. 
 

4. Høringssvar og brev til Miljøministeren vedr. høring af forslag til vandområdeplan for 

Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn med tilhørende bekendtgørelser og miljørapporter. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Forslag til høringssvar til statens 2. generations vandområdeplaner godkendes i Limfjordsrådet og 
sendes derefter til politisk behandling i kommunerne. 

 Forslag til brev til Miljøministeren godkendes i Limfjordsrådet. 
 

Baggrund: 

Sekretariatet gennemgår på mødet forslaget til høringssvar og forslag til brev til Miljøministeren. 

 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/
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Forslag til høringssvar sendes til politisk behandling i kommunerne med henblik på endelig afgivelse af 

høringssvar 23. juni 2015.    

 
Bilag: 

 Forslag til Limfjordsrådets høringssvar vedr. de statslige vandområdeplaner for planperioden 

2015-2021 vedlægges. 

 Forslag til brev til Miljøministeren vedr. 2. generations vandområdeplaner vedlægges. 

 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 

5. Limfjordsrådets regnskab for 2014. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Orienteringen om regnskabet for 2014 tages til efterretning.  

 

Baggrund: 

Sekretariatet orienterer om regnskabet for 2014. 
 
Regnskabet viser et diponeret overskud ved udgangen af 2014. Et forhold som afspejler, at Rådets 
økonomi i stort omfang er en projektøkonomi, hvor der er forskydninger mellem afholdte udgifter og 
indkomne indtægter. Dertil kommer behovet for at sikre, at der er økonomi til at sikre afholdelse af løn 
mellem projekterne.  
 
Økonomien i Limfjordsrådets Sekretariat er med nye projekter som fjordhaver og havørred Limfjorden 
mv. øget væsentligt. Det er derfor også hensigtsmæssigt med en egentlig revision af Limfjordsrådets 
regnskab. 
 
Ifølge Limfjordsrådets vedtægter § 26 bliver regnskabet revideret som en integreret del af Sekretariat 
Kommunens regnskab og det bliver derfor ikke særskilt påtegnet. Det vil ikke koste ekstra for 
Limfjordsrådet, at få regnskabet revideret. 
 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 

Det positive resultat skal bl.a. bruges på opkvalificering i form af temadage for Limfjordsrådet og 

samarbejdsparter. 

 

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

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 Orienteringen om status for P- og N-VOP tages til efterretning.  
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Baggrund: 

Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres kort, herunder N-VOP’en og den økonomiske 
ramme.  
 
Som tidligere aftalt er kommunerne opmærksomme på absolut sidste frist for realiseringsansøgninger i 
efteråret 2015.  Revideret tidsplan for ansøgningsrunder i 2015 er: 
 
1. runde 1. februar – 3. marts 

 Hellegård Å (Holstebro) 
 

2. runde 15. marts – 5. maj 

 Odby Sø (Struer) forundersøgelse? 
 

3.  runde 1. august – 1. oktober 

 Jølby Nor (Morsø), Simested Å, midt 2 (Rebild), Thorsholm Sø (Skive), Odby Sø (Struer), Resen 
Kær (Struer), Iglsø (Viborg), Rind Enge (Viborg) og Lindholm Å (Aalborg). 

 
Bilag: 

 N-VOP for Limfjorden version 43 vedlægges.  

  

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 

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

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 Orienteringen om status for P-VOP tages til efterretning.  

 

Baggrund: 

Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres kort.  
 
Som tidligere aftalt er kommunerne opmærksomme på absolut sidste frist for realiseringsansøgninger i 
efteråret 2015.  Revideret tidsplan for ansøgningsrunder i 2015 er: 
 
1. runde 1. februar – 3. marts. 

 Skalle Sø (Holstebro) forundersøgelse 
 

2. runde 15. marts – 5. maj. 

  
 

3. runde 1.august – 1. oktober (sidste runde). 

 Ladegård Bæk (Holstebro), Nautrup Bæk (Holstebro), Skalle Sø (Holstebro), Søndervese 
(Lemvig), Ferring Sø (Morsø), Legind Sø (Morsø), Brokholm Sø (Skive), Mollerup Sø (Skive), 
Kallerup Kær (Struer) og Lønnerup Fjord, Skiveren nord (Thisted),  

 
Bilag: 
P-VOP for Limfjorden version 15 vedlægges. 
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Indstilling godkendt. 

 

8. Tilretning af Limfjordsrådets hjemmeside 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 Orienteringen om tilretning af Limfjordsrådets hjemmeside tages til efterretning.  

 

Baggrund: 

For at sikre en forsat optimal og brugervenlig adgang via I-pad, I-phone m.m. er der behov for tilpasning 

af Limfjordsrådets hjemmeside.  

 

Samtidig indgår det i Fjordhave- og Havørred Limfjorden projektet, at der løbende skal informeres herom 

via hjemmesider m.v. 

 

Sekretariatet orienterer på mødet om tilpasningen af Limfjordsrådets hjemmeside, herunder tilpasning 

af designskabeloner og logoer for Fjordhave- og Havørred Limfjord projektet. 

 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  

 

9. Presse         

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 

 

Der kan komme pressehenvendelser i relation til ministerbrevet. 

 

10. Orientering/Bordet rundt. 

 

 Kommende møder i Limfjordsrådet - Temadag om vandløb.  

Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 12. juni 2015. 

 

12. juni afholdes ordinært Limfjordsrådsmøde, hvor Stiig Markager inviteres til at give et oplæg. 

19. juni afholdes temadag om vandløb og vandløbsrestaureringer. 

11. september afholdes ordinært Limfjordsrådsmøde. 

27. november afholdes ordinært Limfjordsrådsmøde. 

 

Endvidere afholdes en temadag om vådområdeindsatsen (på Mors) – Dato fastlægges snarest. 

 
11. Eventuelt.  

Der var ikke punkter under eventuelt. 


