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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Godkendt – Michael orienterede dog først om gårsdagens positive møde mellem Poul Roesen og 
Miljøminister Ida Auken. Der bliver udarbejdet og rundsendt et særskilt opfølgningsbrev/referat om 
dette. 
 

2. Interessentinddragelse i 2. generations vandplanerne – Afholdelse af temadag. 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

• Tidsplan fastlægges. 
• Form og indhold herunder dagsorden for en temadag fastlægges.  
• Deltagere til Limfjordsrådets temadag fastlægges. 

Baggrund: 

Udkast til dagsorden for en temadag og ”inspirationsliste” over mulige deltagere har tidligere været 
rundsendt og opdaterede versioner vedlægges som bilag.  

Naturstyrelsen forventes endvidere at afholde nogle arrangementer om etablering af vandråd primo 
2014.  

Forslag til tidsplan vises nedenfor. Begrundet i tidspresset foreslås det at afholde temadagen inden første 
møde i det nye Limfjordsråd.  

Temadag afholdes for interessenter ~15. januar 2014 
Udarbejdelse af kommissorium  
Behandling på møde i Embedsmandsgruppen 7. februar 
Behandling på møde i Limfjordsrådet 21. februar 
Byrådenes behandling af kommissorium 24. februar til 31. marts 
Ministeren udmelder rammen bestående af : 

• Udkast til konkrete miljømål. 
• Virkemiddelkatalog. 
• Foreløbig økonomisk ramme. 
• Tidsfrist for arbejdet. 

1.april  

Embedsmandsgruppemøde 11. april 
Limfjordsrådsmøde 2.maj 
Embedsmandsgruppemøde 13. juni 
Limfjordsrådsmøde 27. juni 
Embedsmandsgruppemøde 12. september 
Limfjordsrådsmøde 26. september 
Politisk behandling af forslag til 
indsatsprogrammerne 

September 

Kommuner sender forslag til indsatsprogrammernes 
supplerende vandløbsforanstaltninger til 
Naturstyrelsen 

1.oktober  
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Bilag: 
Forslag til dagsorden for en temadag 
Forslag til deltagerliste 
 
1. Temadag for interessentinddragelse: 

Udkast til dagsorden blev godkendt. 
 

2. Møde for medlemskommunernes nye udvalg: 
Inden mødet med interessenterne afholdes et møde for de nye udvalg med henblik på at forberede 
disse på det kommende vandplanarbejde. Mødet deles i et ”øst” og et ”vest” møde. Vest-mødet 
afholdes af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Viborg, Skive, Lemvig og Struer sammen med 
Ringkøbing-Skjern kommune. ”Øst” mødet holdes af de resterende Limfjordskommuner. 
 

3. Tidsplanen: 
Sekretariatet udarbejder 2 forslag til tidsplaner: 

• Én hvor der gennemføres en politisk behandling i medlemskommunerne inden beslutning i 
Limfjordsrådet. I dette tilfælde har politikkerne et mandat med til rådsmødet, hvor der 
vedtages et Kommissorium for arbejdet med Vandråd.  

• Én hvor der efter mødet i Limfjordsrådet gennemføres en politisk behandling i 
kommunerne.  

 
4. Der udarbejdes en åben invitation og medlemskommunerne gør hver især opmærksom på / 

tilskynder oplagte deltagere. Inden dette sendes oplysninger om hvem man vil kontakte til 
Sekretariatet, der koordinerer og sikrer, at der ikke kommer henvendelser fra flere kommuner. 
 
Limfjordsrådet deltager i temadagen. 
  
Temadagen for interessenterne afholdes eventuelt i et samarbejde med Gudenå komitéen.     

 
5. Sekretariatet kontakter Naturstyrelsen for en lidt nærmere afklaring af hvordan opgaven 

forventeligt kommer til at se ud. 
 

3. Vandløbsindsatsen 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

• Status for vandløbsindsatsen i kommunerne drøftes og eventuelle udfordringer vendes. 
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Baggrund: 

Sekretariatet bistår medlemskommunerne i Limfjordsrådet med vandløbsprojekter. Pt. arbejdes der frem 
til det nye år med vandløbsopgaver i Frederikshavn.  
 
Sekretariatet orienterer om status for dette arbejde, samt forventninger til de fremadrettede opgaver.  
 
Sekretariatet introducerede de opgaver, der pt. arbejdes med i relation til vandløbsindsatsen. 
Embedsmandsgruppen melder inden 1. februar 2014 ind til Sekretariatet (Charlotte), hvilke opgaver 
der ønskes løst i Sekretariatet i 2014. Selvom der ikke pt. er tilsagn til alle opgaverne, bydes der ind 
med de opgaver, der forventeligt vil komme. På næste møde i Embedsmandsgruppen prioriteres, hvilke 
opgaver der skal løses i sekretariatet. 
 

4. N-vådområder 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

• At orientering om fremdriften i N-vådområderne tages til efterretning. 
 
Baggrund: 
 
Limfjordsrådet sendte 16. oktober et brev til Fødevareminister Karen Hækkerup vedr. ændringer i 
tilsagnsperioder under vådområdeindsatsen. NaturErhvervstyrelsen har svaret. Ifølge svaret er 
overgangsreglerne forsat under forhandling, men der er indgået en uformel aftale med et indhold der 
muliggøre en forlængelse af afslutningsdatoerne. Forhandlingerne tyder på, at der kan opnås en løsning 
inden udgangen af 2013 således at overgangsreglerne kan træde i kraft primo 2014. 
 
Sekretariatet orienterer om møde med NaturErhvervstyrelsen 25. oktober og samarbejdet med denne i 
øvrigt (Referat udsendt til Embedsmandsgruppen 4. november).  
 
Seneste og forventede ændringer i VOP’en drøftes. 
 
Bilag  
NaturErhvervstyrelsens svar på Limfjordsrådets henvendelse vedlægges. 
 
I Lilleå projektet kobler Lodsejerne ikke længere realiseringen af vådområdet sammen med et krav om 
opstilling af vindmøller. 
 
Serup Kær projektet har forsat udfordringer i relation til en hovedlodsejer, der kobler realiseringen af 
vådområdet med et krav om udstykning til sommerhuse. 
 
Jølby Nor projektet er en  sammentænkning af et N-vådområdeprojekt og et P ådals projekt. 
Fosforkravene er dermed skrappe og der regnes pt. på, om dette kan lade sig gøre. 
 
Madsbjerg Enge har udfordringer i forhold til fosforkravene. 
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Resenkær projektet er ved at blive afklaret i forhold til konflikt i relation til naturværdierne m.m. 
 
Porsmose (Mors) afklares som muligt nyt projekt i N-VOP’en (under ”Ekstra forundersøgelse”). 
 
Dermed er Limfjordsrådets Back-up liste ved at være brugt op. Sekretariatet købes ind til at screene 
oplandet til Limfjorden for yderligere potentielle vådområdeprojekter (~1 måneds arbejde for en 
person). Denne ekstra udgift betales af medlemskommunerne særskilt og med en ligelig fordeling af 
udgiften mellem disse.    
 

5. Fosfor ådale. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller: 

• At orientering om fremdriften i fosforvådområderne tages til efterretning. 
 
Baggrund: 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 
fosforvådområder trådte i kraft 25. oktober 2013. Herefter kan NaturErhvervstyrelsen inden for de 
bevillingsmæssige rammer reservere økonomiske rammer for ansøgte projekter under et eller flere af 
følgende virkemidler: 

• Køb af projektjord i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 1275 af 2. november 2010 om 
jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.v. 
(jordfordelingsloven). 

• Jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven. 
• Tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af NaturErhvervstyrelsens 

bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold. 
 

Sekretariatet orienterer om fremdriften i P-ådalsindsatsen iøvrigt. 
 
Miljøministeren/Naturstyrelsen har på møde 21.11.2013 tilkendegivet, at de meget gerne hører om 
alternativer. Der kunne ses på dambrug, fosforfældningssøer, sammentænkning af N- og P-
vådområdeindsat, overløbsbygværker / spildevand m.m. Sekretariatet tager en individuel snak med 
de kommuner, der har P-ådals indsats med henblik på en afklaring og tager efterfølgende en snak 
med Naturstyrelsen om ansøgninger, gennemførsel m.m. 

 
6. Arbejdsgrupper nedsat under Limfjordsrådet herunder gentænkning af kommissorier 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 

•  Sekretariatet til næste møde i Embedsmandsgruppen og på baggrund af dagens drøftelser 
udarbejder forslag til kommissorier for arbejdsgrupperne under Limfjordsrådet. 

• Tovholderfunktionen i forhold til arbejdsgrupperne søges indarbejdet i Sekretariatets 
handleplan og ressourceoversigt for 2014. 

• Der inden jul arrangeres en temadag i regi af vandhandleplangruppen om 
vandløbsrestaureringer og udbud. 
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Baggrund: 
Der er nedsat 3 arbejdsgrupper under Embedsmandsgruppen: 

• Virkemiddelgruppen har primært beskæftiget sig med den kommunale vådområdeindsats. Dens 
primære virke har været i forbindelse med fastlæggelse af vådområdeindsatsen i oplandet til 
Limfjorden; udarbejdelse af Vandoplandsplan m.v. Gruppen har i 2013 været samlet i 
forbindelse med Embedsmandsgruppens temadag i Struer om ”virkemidler og 
interessentinddragelse under 2. generations vandplanerne”. 
 
I det omfang en kommunal vådområdeindsats bliver aktuel under 2. generations vandplanerne, 
vil der være behov for en fornyet screening for mulige vådområder i oplandet til Limfjorden. 
 

• Formålet med ”Arbejdsgruppen vedr. realisering af de kommunale Vandhandleplaner” har 
været dels at sikre en ensartet implementering af handleplanerne som en styrke i forhold til 
omverdenen, herunder landbruget, dels gennem erfaringsudveksling at udnytte fælles 
ressourcer ved udvikling af metoder og standarder. Der er pt. ikke aftalt nye møder/aktiviteter i 
arbejdsgruppen. En temadag om vandløbsrestaureringer og udbud har dog været efterspurgt. 
 
Kommunerne skal fremadrettet og under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde 
forslag til hele eller dele af indsatsprogrammernes supplerende foranstaltninger. I den 
førstkommende planperiode vil dette vedrøre vandløbsindsatsen. 
  

• Formålet med ”Retningslinjegruppens” arbejde er at sikre ensartet implementering af 
vandplanens retningslinjer som en styrke i forhold til omverden, herunder landbruget. 
Målet nås gennem erfaringsudveksling samt udnyttelse af ressourcerne i fællesskabet, så der 
derved sikres en fælles forståelse af retningslinjernes reelle indhold. Gruppen forventer at 
afrapportere til Embedsmandsgruppen primo 2014.  
 
Naturstyrelsen har i forhold til forslag til Lov om vandplanlægning og anden generations 
vandplanerne en forventning om, at nogle retningslinjer fremadrettet bliver indarbejdet i 
bekendtgørelser, mens andre bliver indarbejdet i vejledninger.  

 
Indstilling godkendt. Embedsmandsgruppen nedsætter primært ”produktionsgrupper”, der skal leverer 
et specifikt produkt. Sekretariatet købes ind til opgaverne omkring tovholderfunktionen mv. fra gang 
til gang. Hvis ikke der er plads i handlingsplanen finansieres Sekretariatets timeforbrug af 
medlemskommunerne.   
 

7. Samarbejdsforum omkring oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden.  
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at det i embedsmandsgruppen drøftes, hvorvidt det er relevant, at Limfjordsrådet 
tager initiativ til et samarbejde om oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden. 

Baggrund: 
Aalborg Havn Logistik A/S har forespurgt om mulighederne for i fællesskab omkring Limfjorden at finde 
mere optimale løsninger på oprensnings- og klapningsproblematikker. Aalborg Havn efterspørger et 
samarbejdsforum i regi af Limfjordsrådet, hvor fag- og myndighedsfolk fra limfjordskommuner, stat og 
NGO’er kan samarbejde om og få indflydelse på, hvordan oprensnings- og klappladsproblematikker løses.   
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Aalborg Havn Logistik A/S inviteres til næste Embedsmandsgruppemøde med henblik på ½ times 
oplæg og dialog om bæredygtige løsninger i relation til oprensnings- og klappladsproblematikker i 
Limfjorden.  
 

8. Vedtægtsændringer 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 

• Status i kommunerne og det videre forløb for behandlingen af vedtægtsændringer drøftes. 
 
Baggrund: 
Limfjordsrådet besluttede på sidste møde at sende et forslag til vedtægtsændringer til behandling i 
medlemskommunerne.  
 
Syv Kommuner har meldt tilbage hvoraf Hjørring, Mariagerfjord, Mors, Rebild, Viborg og Aalborg er for 
den foreslåede vedtægtsændring, mens Lemvig Kommune er imod.  
 
Ifølge de gældende vedtægters §11 gælder det  

• Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, 
at mindst 2/3 – to-tredjedel – af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

Status i øvrige kommuner er: 
• Ikast-Brande og Vesthimmerland Kommune har godkendt forslaget. 
• I Brønderslev, Herning, Skive og Struer er forslaget under behandling, men er indstillet 

godkendt. 
• I Thisted er forslaget under behandling og er indstillet til ikke at blive godkendt. 
• Status i Holstebro, Jammerbugt, Frederikshavn og Randers er ikke afklaret 

 
Thomas vurderer, at der umiddelbart ikke er tale om et veto fra Lemvig Kommunes side. Sekretariatet 
taler med Thisted om holdningen her. Hvis de to kommuner ikke nedlægger veto og de øvrige 
kommuner godkender forslaget, vil dette kunne godkendes.  
 

9. ”Havørred Limfjorden” 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 

• Sekretariatet først i 2014 besøger Teknik og Miljøudvalgene i de ti kystkommuner omkring 
Limfjorden. Dette med henblik på en præsentation af et hovedprojekt og en dialog om det videre 
forløb.  
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Baggrund: 
Forprojektet til ”Havørred Limfjorden” startede op 1. september og forløber over seks måneder. 
Forprojektet danner grundlag for et større projekt ”Havørred Limfjorden”, der skal fremme 
lystfiskerturismen i området og forene miljø og turisme. 
 
Indstilling godkendt. I nogle medlemskommuner præsenterer forvaltningen selv hovedprojektet.  
 
Kredsen af kommuner der besøges udvides til også at omfatte kommuner med repræsentanter i 
Vækstforum. 
 

10. Næste møde i det politiske forum samt møder i 2014.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

• Dagsorden for Limfjordsrådets møde 29. november drøftes.  
• Mødedatoer for Embedsmandsgruppen godkendes. 

 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 29. november 2013 i Sallingsund Salen ved Kulturcenter Limfjord 
Skive, Skyttevej 12-14 – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Foreløbige punkter til mødet er:  

• Vandråd – Temadag for interessenter 
• N-vådområder (pkt. for VOS). 
• Fosfor ådale (pkt. for VOS). 
• Orientering/Bordet rundt.  

o Møde med Miljøministeren 21. november 2013 
• Eventuelt. 
• Frokost og hyggeligt samvær’ 

 
Forslag til møder i Embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet i 2014.  
 
Embedsmandsgruppens møder placeres 14 dage før møder i Limfjordsrådet. Sekretariatets forslag til 
møder i Limfjordsrådet i 2013 er:  
21. februar, 2. maj, 27. juni, 26. september samt 28. november.  
 
Forslag til Embedsmandsgruppens mødedatoer er således:  
7. februar (Aalborg), 11. april (vest), 13. juni (Aalborg), 12. september (vest) samt 14. november 
(Aalborg). 

 
Jf. pkt. 2 ændres datoen for det første møde i Embedsmandsgruppen, de øvrige datoer blev godkendt, 
men kan ændres alt efter hvilke datoer der bliver besluttet for møder i det ”nye” Limfjordsråd. 
 
Dagsordenspunkter for Rådsmødet den 29. november er: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Møde med Miljøministeren 
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3. Interessentinddragelse i 2. generationsvandplanerne 
4. Vedtægtsændringer 
5. N-vådområder (Pkt. for VOS) 
6. Fosfor ådale (Pkt. for VOS) 
7. Udfordringer i vandplanarbejdet 
8. ”Havørred Limfjorden” 
9. Presse 
10. Orientering / Bordet rundt 
11. Eventuelt  
12. Mødet afsluttes med frokost 

Under vedtægtsændringer drøftes udpegning til det nye Limfjordsråd. 
 

11. Orientering/Bordet rundt. 
 

• Møde med Miljøministeren 21. november 2013. 
• Status for høringssvar m.v.  

 
Der var ikke emner under ”orientering/Bordet rundt. Der henvises dog til pkt. 1, hvorunder der blev 
orienteret om mødet med Miljøministeren. 

 
12. Eventuelt. 

 
Der var ikke emner under eventuelt. 


