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Forum Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 

Tid 7. juni 2013, 10.00 – 12.30 og 12.30 – 14.00.  

Sted Struer Kommune, Folkets Hus, Tegltorvet 2, 
7600 Struer.  

   
Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Frederikshavn, Claus Riber Knudsen 
Herning, Anders Debel 
Hjørring, Peter Risegaard Jakobsen 
Jammerbugt, Henrik Damsgaard 
Lemvig, Thomas Damgaard 
Mariagerfjord, Bjarke Jensen 
Morsø, Arne Kirk 
Randers, Lars Sandberg 
Rebild, Bo Lodbjerg 
Skive, Per Schriver 
Skive, Per Nørmark 
Struer, Torben Mølgaard 
Thisted, Flemming Bach 
Vesthimmerland, Elise Stilling 
Viborg, Keld Schrøder Thomsen 
Aalborg, Gerd Jungdal 
 
Virkemiddelgruppen (3 første punkter): 
Morsø, Michael Dickenson 
Rebild, Ivan Holm 
Rebild, Florian Rasmussen 
Struer, Niels Odder Jensen 
Thisted, Jakob Almind Jørgensen 
Vesthimmerland, Carl Erik Bruntse 
Aalborg, Ole Schwalbe Madsen 
 
Forskningsalliancen DNMARK, Berit Hasler (3 første 
punkter) 
 
Sekretariatet, Michael Damm 
Sekretariatet, Charlotte Heldorf Rønn 
Sekretariatet, Torben Bramming Jørgensen 
Sekretariatet, Niels Vedel 
 
Brønderslev, Asger Nielsen 
Herning, Søren Brandt 
Holstebro, Flemming Lehbert Sørensen 
Ikast-Brande Kommune 

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
Tlf. 9931 2000 
Fax 9931 2009 
www.limfjordsraadet.dk 
stab.miljoe@aalborg.dk 
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Viborg, Jørgen Jørgensen 

 
Mødeleder 

 
Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 10. juni 2013 

Sagsnr./Dok.
nr. 

 

 
 
 
 

Dagsorden for Temamøde Embedsmandsgruppen og Virkemiddelgruppen (kl. 10.00 – ~12.30) 
 
 

1. Virkemidler og landbrugets incitamenter til at bruge dem. 
 
Forskningsalliancen DNMARKs arbejder med et projekt om virkemidler og landbrugets incitamenter til at 
bruge dem. Formål, tese og projektets elementer præsenteres på mødet. 
 
DNMARK´s præsentation blev taget til efterretning.  
 
Der var enighed om at holde en tæt kontakt mellem projektholder og embedsmandsgruppen under det 
videre projektforløb. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides fra præsentationen. 
   

2. Anden generationsvandplaner - Nye virkemidler m.v. 
 

• Brainstorm og debat 
• Idéer, tanker, holdninger m.m. – Kom frisk, giv input til hvordan arbejdsprogram, Natur- og 

Landbrugskommissionens anbefalinger mv. bedst muligt kan fyldes ud i morgendagens 2. 
generationsvandplan for Limfjorden. 

 
 
De næste vandplaner skal være endeligt vedtaget den 22. december 2015. Naturstyrelsen har i den 
forbindelse udsendt et udkast til arbejdsprogram for de næste vandplaner i 6 måneders høring.   
 
Natur- og Landbrugskommissionens rapport er endvidere offentliggjort i april. Kommissionen anbefaler 
at:  

• Fremtidens regulering skal i langt højere grad have fokus på opnåelse af miljømål frem for at 
være produktionsbegrænsende. 

• Landbrugets kvælstof skal reguleres efter arealers evne til at tilbageholde kvælstof, afgrøders 
betydning for udvaskning og vandområders sårbarhed. 
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• Der skal udvikles nye virkemidler til at begrænse belastningen med næringsstoffer i vandmiljøet. 
• Stalde til husdyrproduktion skal reguleres efter grænser for tilladte udledninger til natur og miljø, 

og ikke i forhold til antallet af dyr. 
 
Sekretariatet giver på mødet et oplæg vedr. ovenstående, samt den seneste udvikling og tendenser for 
så vidt angår arbejdet med 2. generationsvandplaner, herunder interessentinddragelse m.m.  
 
Bilag: 
Materialer vedr. Natur- og Landbrugskommissionens arbejde kan ses her: 
http://www.naturoglandbrug.dk/faktaark.aspx?ID=52074   
Arbejdsprogram for de næste vandplaner - Høringsforslag. 

Indsatsprogram, interessentinddragelse og virkemidler i relation til 2 generationsvandplanerne blev 
drøftet i grupper. Sekretariatet sammenskriver gruppernes input i et arbejdspapir, der rundsendes til 
deltagerne.  

3. Frokost 
 
 
 
 
Dagsorden for særskilt møde i Embedsmandsgruppen (kl. ~12.30 – 14.00) 
 

4. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

5. Høring af vandplaner. 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

• Omfang af høringssvar fra Limfjordsrådet til 1. generationsvandplaner drøftes.  
• Sekretariatet udarbejder forslag til høringssvar for så vidt angår arbejdsprogrammet for 2. 

generationsvandplanerne. 

Baggrund: 

Miljøministeren har haft 1. generationsvandplaner i teknisk forhøring frem til 27.05.2013. De tilrettede 
høringsudkast forventes at komme i 6 måneders offentlig høring snarligt.  

http://www.naturoglandbrug.dk/faktaark.aspx?ID=52074
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De næste vandplaner skal være endeligt vedtaget den 22. december 2015. Naturstyrelsen har i den 
forbindelse udsendt et udkast til arbejdsprogram for de næste vandplaner i 6 måneders høring (frem til 
den 18. november).   
 
Limfjordsrådet har i forbindelse med tidligere vandplanhøringer afgivet høringssvar for så vidt angår 
generelle problemstillinger vedrørende vandoplandet og problemstillinger, som er fælles for de 18 
medlemskommuner.   

Embedsmandsgruppen indstiller at: 
• Sekretariatet udarbejder et ikke omfattende forslag til fælles høringssvar til 1. 

generationsvandplanerne. Der fokuseres på generelle problemstillinger og de elementer, der 
måtte være forandret siden sidste høring.  

• Sekretariatet udarbejder forslag til høringssvar for så vidt angår arbejdsprogrammet for 2 
generationsvandplanerne. 

Når Naturstyrelsen igangsætter den offentlige høring af 1. generationsvandplanerne, rundsender 
Sekretariatet en mail til Embedsmandsgruppen med henblik på input til generelle problemstillinger, der 
kunne være relevante at tage op i et høringssvar fra Limfjordsrådet. 

6. N-vådområder 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

• At det undersøges om der kunne være flere potentielle vådområder i delvandoplandet ”Hjarbæk 
Fjord”. 

 
Baggrund: 
De første resultater af de supplerende fosforundersøgelser fra vådområder i oplandet til Limfjorden er 
nu blevet fortolket af DCE og Naturstyrelsen. For flere af projekterne har resultatet været positivt, mens 
det for enkelte kræver lidt projekttilpasninger i relation til at mindske risikoen for udvaskning af fosfor til 
sårbare områder. 
 
Sekretariatet gennemgår kort seneste og forventede ændringer i VOP’en. 
 
Indstilling godkendt. 
 
Sekretariatet og Viborg Kommune undersøger om der kunne være flere potentielle vådområder i 
delvandoplandet ”Hjarbæk Fjord”.  
 
Tilsvarende screener Randers Kommune for potentielle nye vådområder i oplandet til både Randers 
Fjord og oplandet til Limfjorden / Hjarbæk Fjord. 
 
Lilleåprojektet (Vesthimmerland) er pt. usikkert på grund af 7 lodsejere, der ikke får lov til at etablere 
vindmøller i vådområdet – For dem er vindmøllerne en forudsætning for et ja til vådområdeprojektet. 
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7. Fosfor ådale. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller: 

• At fremdriften (eller mangel på samme) i fosforvådområderne tages til efterretning. 
 
Baggrund: 
Efter telefonisk samtale 12.04.2013 er der på baggrund af Naturstyrelsens anbefalinger ikke indsendt 
ansøgninger til nye forundersøgelser eller realiseringer af P-ådale og der indsendes ikke sådanne før 
Naturstyrelsen / Den Nationale Styregruppe har evalueret de indkomne første 25 % af 
forundersøgelserne, herunder besluttet om der skal ske ændringer i det tekniske set-up, finansieringen 
m.m.  
 
Indstilling godkendt. 

 
8. Arbejdsgruppe vedr. vandplanernes retningslinjer 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen godkender arbejdsgruppens forslag til prioritering af retningslinjer i 
relation til, hvilke der er vigtigst at få drøftet først. 

• Det besluttes, hvem fra Embedsmandsgruppen der fremadrettet varetager tovholderfunktionen 
og at arbejdsgruppen i det videre arbejde suppleres med yderligere medarbejdere – Hvilke?.  

 
Baggrund: 
Det er på Embedsmandsgruppens møde 23.01.2013 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 
retningslinjer bestående af 4 – 5 mand med forcer inden for fortolkning af lovgivning. Gruppen  
skulle starte stille op med to møder frem til sommerferien 2013. På disse skulle afklares, hvilke 
retningslinjer det er vigtigst at få drøftet først.  
 
Arbejdsgruppens forslag til prioritering af retningslinjer i relation til, hvilke der er vigtigst at få drøftet 
først fremgår af vedlagte bilag. 
 
På embedsmandsgruppens møde 23.01.2013 blev det endvidere aftalt, at Sekretariatet frem til sommer 
er tovholder for retningslinjegruppen. Herefter skal det besluttes, hvem der fra Embedsmandsgruppen 
fremadrettet varetager denne funktion. 
 
Arbejdsgruppen består pt. af Jens Kalør (Mariagerfjord), Ivan Holm (Rebild) og Mette Schmidt Hildebrand 
(Aalborg) samt Michael Damm og Niels Vedel (Sekretariatet) 
 
Bilag:  
Arbejdsgruppens forslag til prioritering af retningslinjer i relation til, hvilke der er vigtigst at få drøftet 
først, vedlægges dagsordenen. 
 
Embedsmandsgruppen godkendte arbejdsgruppens forslag til prioritering. 
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Der sigtes mod en afrapportering primo 2014. Til næste Embedsmandsgruppemøde kommer 
arbejdsgruppen med forslag til endelig tidsplan. På dette møde afklares endeligt, hvem fra 
Embedsmandsgruppen der fremadrettet skal være tovholder for gruppen. 

 
9. Limfjordskommission 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 
 Indholdet i en svarskrivelse på henvendelse af 22. marts vedr. nedsættelse af en 

Limfjordskommission drøftes. 
 Muligheden for, at Sekretariatet bidrager med sekretærbistand til et borgmestermøde drøftes. 

 
Baggrund: 
Jørgen Bülow Beck (Havnecon Consulting ApS) og Torben Larsen (AAU) har i brev af 22. marts 2013 til 
Limfjordsrådet, Transportministeren, Fødevareministeren og Miljøministeren foreslået, at der nedsættes 
en Limfjordskommission. Kommissionens opgave er at udarbejde et koordineret arbejdsgrundlag for 
planlægning af den fremtidige udnyttelse og sikring af Limfjorden samt dens nærliggende landområder.  
Det er afsendernes opfattelse, at en Kommission bør fokusere på følgende forhold:  

• Oversvømmelser i den centrale fjord forårsaget af indtrængende stormfloder fra Nordsøen 
• Kystsikring og stabilitet af Thyborøn Kanal Thyborøntangerne 
• Konsekvenserne af en reguleret lukning af Thyborøn kanal. 
• Forureningen af fjorden med næringssalte fra landbrug, byer og andre kilder. 
• Fiskeriet i fjorde herunder skrabning efter muslinger, udvikling af østersfiskeri mv. 
• Bevarelse og sikring af fjorden og dens omgivelser som et værdifuldt naturområde.  

 
På vegne af de tre ministre har Transportministeren besvaret henvendelsen, hvoraf det fremgår at de 
ikke ser et behov for en Limfjordskomité pt. 
 
De to afsendere har forespurgt om muligheden for, at Sekretariatet bidrager med sekretærhjælp til 
afholdelse af et borgmestermøde (borgmestre fra de berørte 9 kommuner sammen med en teknikker) 
om nedsættelse af en Limfjordskommission m.v. Uanset Transportministerens svar ønsker afsenderne 
forsat borgmestermødet afholdt. 
 
Bilag: 
Henvendelse af 22. marts 2013 vedr. forslag om nedsættelse af en Limfjordskommission vedlægges 
dagsordenen sammen med trafikministeriets svar til afsenderne. 

Embedsmandsgruppen indstiller, at: 
 Der som svar på henvendelse sendes en kopi af Limfjordsrådets brev (16.04.2013) til 

Trafikministeren og Miljøministeren om sammentænkning af klimaudfordringer og vandplaner 
samt at der, som ministrene har konkluderet, ikke pt. ses et behov for nedsættelse af en 
kommission.  

 Der gøres i svarskrivelsen opmærksom på, at hvis det på et senere tidspunkt bliver aktuelt med 
en kommission, vil dette naturligt blive behandlet i Limfjordsrådet igen. Der ses derfor heller 
ikke et behov for det omtalte borgmestermøde.  

 Sekretariatet ikke bidrager med sekretærhjælp til afholdelse af det omtalte borgmestermøde. 
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10. Henvendelse til Miljøministeren vedr. datagrundlag for 2. generationsvandplaner, herunder 
overvågning og dokumentation.  
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at forslag til brev til Miljøministeren anbefales af embedsmandsgruppen. 
 
Baggrund: 
Formandskabet har anmodet om, at der udarbejdes et udkast til brev til Miljøministeren vedr. 
datagrundlaget for 2. generationsvandplanerne herunder behov for overvågning og dokumentation.  
 
Bilag: 
Forslag til brev til Miljøministeren eftersendes. 
 
Med en mindre sproglig rettelse blev indstillingen godkendt (”dog” ændret til ”derfor” i 3. sidste afsnit, 
sidste linje). 
 

11. Limfjordsrådets budget og arbejdsplan for 2014 samt status for ansættelse af fælles medarbejder til 
vandløbsindsatsen 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at forslag til budget for 2014 anbefales af embedsmandsgruppen. 
 
Bilag: 
Forslag til budget og arbejdsplan for 2014 vedlægges dagsordenen. 

Indstilling godkendt. 

Der er pt. usikkerhed om projektfinansierede timer i 2014 til Sekretariatet – Det angår især ”Grøn 
Vækst” Stenrev og Havørred Limfjorden m.v. Sekretariatet holder løbende øje med og orienterer 
Embedsmandsgruppen i fald, der er problemer med at få nok projektfinansierede timer i forhold til 
budgettet. Bliver det aktuelt, supplerer kommunerne med finansierede opgaver til Sekretariatet.  

Der er i budgettet for 2014 ikke pt. sat timer af til ”Support til 2. generation vandplaner” (herunder 
eventuelle opgaver i forbindelse med indsatsprogram, interessentinddragelse m.m.).  

På trods af genopslag er det ikke lykkedes at finde en fælles medarbejder, der modsvarede den profil, 
der har været efterspurgt af Embedsmandsgruppen. Ansættelse af en fælles medarbejder til 
håndtering af vandløbsprojekter sættes ind til videre på stand by. 

Det blev besluttet alternativt at trække på kommunernes nuværende medarbejderressourcer til 
løsning af opgaven med gennemførelse af vandløbsprojekter i medlemskommunerne. Det kunne være 
2-3 personer i en eller flere kommuner, der blev udlånt til sammen at dække den manglende 
ansættelse i Sekretariatet.  
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Aalborg tilbød at levere den efterspurgte medarbejderressource til Sekretariatet. 

Senest på rådsmødet (14. juni) meldes det ind til Charlotte hvorvidt, der er andre kommuner, der 
byder ind med medarbejderressourcer til gennemførsel af vandløbsprojekter i medlemskommunerne.  

På tilsvarende vis meldes arbejdsopgaver / vandløbsprojekter, som ønskes løst i Sekretariatet, ind til 
Charlotte (meget gerne inden eller på rådsmødet 14. juni). 

12. Næste møde i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at dagsorden for Limfjordsrådets møde 14. maj drøftes.  
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 14. juni 2013 i Sallingsund Salen ved Kulturcenter Limfjord Skive, 
Skyttevej 12-14 – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Foreløbige punkter til mødet er:  

• Svenske ”Vattenråd” – organisering og samarbejde i vandplanarbejdet i Sverige (ved 
Vattensamordnare Karin Olsson, Länsstyrelsen Västra Götalands Län). 

• Natur- og Landbrugskommissionens rapport. 
• Limfjordskommission. 
• N-vådområder (pkt. for VOS). 
• Fosfor ådale (pkt. for VOS). 
• Henvendelse til Miljøministeren vedr. datagrundlag for 2. generationsvandplaner, herunder 

overvågning og dokumentation. 
• Budget 2014. 
• Orientering/Bordet rundt.  
• Eventuelt. 
 

Punkt om høring af 1. generations vandplan og arbejdsprogram for 2. generationsvandplanerne 
anbefales tilføjet. 
 
En styrkelse af samarbejdet mellem Limfjordsrådet og Vandoplandsstyregruppen for det nordlige 
Kattegat og Skagerrak i 2. generationsvandplanerne drøftes snarligt på møde i Limfjordsrådet. 
 

13. Orientering/Bordet rundt. 
• Kortlægning af sårbare arealer.  

 
14. Eventuelt. 

 
Arne orienterede om en positiv start på Jølby Nor projektet. 
 


