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1. Godkendelse af dagsorden. 

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

2. Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord i relation til klimaforandringerne og stigningen i 

stormflodsvandstanden. 

 

Indstilling: 
Orienteringen om Thyborøn Kanal tages til efterretning. 
  
Baggrund: 
 Limfjorden har i lange perioder været adskilt fra Vesterhavet af en smal landtange. I disse perioder har 
den vestlige del af Limfjorden været helt fersk. Men adskillige gange er denne landtange blevet 
gennembrudt i forbindelse med voldsomme storme, og højsalint vand fra Vesterhavet er skyllet ind i 
Limfjorden. I 1915-1918 blev Thyborøn Havn etableret, som er en af Danmarks største fiskerihavne. Der 
er således nu skabt en mere permanent åbning mellem Limfjorden og Vesterhavet. Vandudvekslingen 
mellem Limfjorden og Vesterhavet gennem Thyborøn Kanal er så stor, at der er en relativ høj og relativ 
stabil salinitet i hele Limfjorden. 
  
Thyborøn Kanal har siden åbningen til Nordsøen været genstand for diskussion. En af udfordringerne 
med Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord er i relation til klimaforandringerne og stigningen i 
stormflodsvandstanden. 
 
Bilag: 
Kystdirektoratet har ultimo 2012 udarbejdet en rapport om Thyborøn Kanal og nogle af udfordringerne 
(se http://omkystdirektoratet.kyst.dk/thyboroen-kanal-og-vestlige-limfjord.html ) .” 
 

 Kystdirektoratets præsentation om Thyborøn Kanal blev taget til efterretning.  

Der henvises til vedlagte slides og det på mødet udleverede resumé af Kystdirektoratets rapport om 

Thyborøn Kanal. 

 

3. N-vådområder 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

 Forslag til statusbrev til Naturstyrelsen videresendes til Limfjordsrådet med indstilling om 

godkendelse. 

 Strategi for samarbejdet med NaturErhvervstyrelsen drøftes herunder risikostyring. 

 Eventuelle forslag til ændringer i styringen / strategien omkring indsatsen drøftes med henblik 

på tilkendegivelse fra Embedsmandsgruppen herom til Limfjordsrådet. 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/thyboroen-kanal-og-vestlige-limfjord.html
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Baggrund: 

På Limfjordsrådets møde 23. november 2012 blev det besluttet, at der på næste møde skulle drøftes en 
nærmere strategi vedr. vådområdeindsatsen, herunder eventuel fornyet henvendelse til Naturstyrelsen 
om forsinkelser i indsatsen i oplandet til Limfjorden. 
 
På Embedsmandsgruppens møde 23. januar 2013 blev der orienteret om  rammevilkårene, herunder 
hvad der bør laves om. Der blev ligeledes givet et overblik over status i andre oplande, herunder Statens 
vådområdeindsats. Det blev besluttet at, der udarbejdes et statusbrev til Naturstyrelsen om hvad der 
gøres i oplandet til Limfjorden og hvilke forhindringer / udfordringer der er i forhold til målopfyldelse.  
 
Sekretariatet gennemgår seneste og forventede ændringer i VOP’en herunder projekter, der forventes 
at udgå. 
 
Sekretariatet har i forlængelse af beslutning på sidste Embedsmandsgruppemøde endvidere haft kontakt 
til NaturErhvervstyrelsen for en afklaring af pludselige ændringer i administrationen i forbindelse med 
udbetalingerne af tilskud til forundersøgelser under vådområdeindsatsen.  
 
Sekretariatet gennemgår principper for timeregistreringerne i forbindelse med vådområdeindsatsen. 
 
Bilag:  
Kopi af gældende Vandoplandsplan vedlægges dagsordenen. 
Udkast til statusbrev til Naturstyrelsen eftersendes. 
 
Forslag til statusbrev til Naturstyrelsen sendes i høring ved Embedsmandsgruppen mandag 
11.03.2013. Udkastet vedlægges dagsordenen til Limfjordsrådet med indstilling om godkendelse – 
Denne udsendes 15.03.2013. 
 
Øget information fra Naturstyrelsen vedr. status i de enkelte projekter under den statslige 
vådområdeindsats blev efterspurgt. Der var endvidere bekymring vedr. et stort vandindtag i 
projektforslag som Jordbro Å.  
 
Sekretariatet eftersender en detaljeret liste over, hvilke elementer der indgår i timeberegningen og 
argumentationen for timeberegningen med registrering af bruttotimer og styring på nettotimer. 
 

4. Fosfor ådale. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 Forslag til statusbrev til Naturstyrelsen og pressemeddelelse videresendes til Limfjordsrådet 

med indstilling om godkendelse. 

 At fremdriften i fosforvådområderne drøftes. 

 

Baggrund: 

På grund af tekniske problemstillinger, mangler i tekniske anvisninger m.m. har fem projekter været 

forsinket i forhold til den oprindelige deadline. Jf. P-VOP’en skal disse afsluttes 1. april 2013. 
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Status for indsatsen samt erfaringer med P-ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden er uændret i forhold 

til sidste møde. 

 

Bilag: 

Udkast til statusbrev til Naturstyrelsen og pressemeddelelse eftersendes. 

 

Forslag til statusbrev til Naturstyrelsen og pressemeddelelse sendes i høring ved 
Embedsmandsgruppen mandag 11.03.2013. Udkastene vedlægges dagsordenen til Limfjordsrådet 
med indstilling om godkendelse – Denne udsendes 15.03.2013. 
 

5. Arbejdsgruppe vedr. paradigme for udarbejdelse af nye regulativer. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af et paradigme for nye 

vandløbsregulativer.  

 

Baggrund: 

Vesthimmerlands Kommune har stillet forslag om, at der i regi af Limfjordsrådet nedsættes en 
arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af et nyt paradigme for vandløbsregulativer. Målet er at lette 
regulativrevisionerne.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet erklærede sidste år de statslige vandplaner ugyldige på grund af en for kort 
supplerende høringsperiode. Indsatsen vedrørende vandløbsvedligeholdelsen er ikke gået i gang endnu 
og den ser ud til at udsættes indtil, der er gyldige vandplaner. Indsatsen betyder at en del 
vandløbsregulativer vil skulle revideres. 
 
Der nedsættes ikke en arbejdsgruppe i regi af Limfjordsrådet. 
 
Rebild Kommune er tæt på at have udarbejdet et nyt paradigme for vandløbsregulativer. Dette 
kommenteres / kvalificeres af Aalborg, Frederikshavn og Jammerbugt Kommune, hvorefter det 
fremsendes til de øvrige kommuner. 
 
Mariagerfjord samarbejder pt. med Orbicon om digitalisering af vandløbsregulativer. Udgangspunktet 
kunne være paradigmet fra Rebild. Bjarke er tovholder og de medlemskommuner, der ønsker at indgå i 
dette samarbejde kontakter Bjarke. 
 

6. Fælles rammeaftale med advokatkontor ved vandplanindsatser i forbindelse med dambrug 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Muligheden for fælles rammeaftale med relevant advokatkontor drøftes. 

 

Baggrund: 

I forbindelse med vandplanerne er der indsatser ved 23 dambrug i oplandet til Limfjorden. 
Vesthimmerlands Kommune har stillet forslag om, at kommunerne i Limfjordsrådet sammen udarbejder 
en rammeaftale med et advokatfirma om juridisk bistand i forbindelse med disse indsatser. 
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Rammeaftalen kunne forløbe over indeværende vandplanperiode, hvor juristerne hyres ind efter behov 
som en del af forundersøgelsen.  
 
På grund af Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af vandplanerne behandles ansøgningerne først 
efter bekendtgørelsesgrundlaget er ændret. 
 
Dambrugskommunerne kvalificerer betingelserne i forbindelse med en sådan rammeaftale. Aalborg 
Kommune indkalder til møde. 

 

7. Vandløbsrestaureringer – udarbejdelse af ansøgninger m.m. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at erfaringer med ansøgninger til vandløbsprojekter drøftes, herunder hvordan 
det undgås, at billigste projekt bliver standardsættende. 
 
Baggrund: 
Arbejdet med vandløbsindsatserne er mange steder opstartet.  
 
I modsætning til vådområdeindsatsen skal dokumentation for rimelige priser indsendes sammen med 
ansøgningen. Dette kan f.eks. ske ved, at kommunen indsender 2 eller flere tilbud, prisoverslag, prisliste 
eller anden form for dokumentation, der viser, at kommunen skal betale, hvad der svarer til markedspris 
for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max 15.000 kr. og 
til serviceydelser, konsulentydelser og anlægsudgifter på max 20.000 kr. er det ikke nødvendigt at 
indsende tilbud, prisoverslag eller prisliste. Men det skal stadig vurderes, om priserne er rimelige. 
 
Der orienteres endvidere om status for ansættelse af projektmedarbejder til Sekretariatet. 
 
Vedr. udbudsmateriale til vandløbsprojekter udarbejder den eksisterende arbejdsgruppe vedr. 
”implementering af vandhandleplanerne” et paradigme for, hvad der skal efterspørges / 
kravspecifikation i det omfang det kan standardiseres.  
 
Dette gøres inden næste ansøgningsrunde. 
 

8. Temamøde om nye virkemidler 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Der afholdes et temamøde om virkemidler i forbindelse med Embedsmandsgruppens møde den 

7. juni i Struer. Virkemiddelgruppen inviteres med de første to timer af dette møde og der 

afsluttes med fælles frokost. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i Embedsmandsgruppen var der enighed om at afholde et temamøde om virkemidler. 

Deltagere skulle være embedsmandsgruppen, virkemiddelgruppen og eventuelle eksterne parter, der 

kunne bidrage til en brainstorm om, hvilke nye målrettede virkemidler, der hensigtsmæssigt kunne indgå 

i et nyt virkemiddelkatalog for anden generations vandplanerne 
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På temadagen om stenrev 28.02.2013 blev følgende gentaget som virkemidler der bør afklares: 
 

 Genetablering af ålegræs 

 Kompensationsopdræt af muslinger 

 Stenrev 

 Minivådområder 

 Kontrolleret dræning 

 Intelligente randzoner 
 
Virkemidler fra den oprindelige virkemiddelrapport kunne endvidere genovervejes og Natur og 
Landbrugskommissionen må forventes at berører emnet i den endelige afrapportering (skal iflg. 
Kommissoriet afrapporterer til regeringen primo 2013). 
 
Indstilling godkendes. 
 
Inden næste møde den 7. juni forventes Natur- og Landbrugskommissionen at have afrapporteret, 
herunder afgivet bud på kvalificerede virkemidler til anden generations vandplanerne. Der tages 
udgangspunkt i dette med henblik på at klarlægge, hvordan anbefalingerne bedst muligt kan fyldes ud 
i oplandet til Limfjorden – Hvad er realistisk. 
 
Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet arbejder i forskningsalliancen DNMARK med  et 
projekt om virkemidler og landbrugets incitamenter til at bruge dem. De ønsker i den forbindelse at 
bruge Limfjordens opland som case. Per Schriver inviterer Aarhus Universitet til mødet. 

 
9. Limfjordsrådets regnskab for 2012 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at regnskab for 2012 tages til efterretning. 

 

Bilag: 

Regnskab for 2012 vedlægges dagsordenen. 

Indstilling godkendt. 

 Embedsmandsgruppen anbefaler, at” Limfjordsrådets tilgodehavende” fremhæves under 

Limfjordsrådets regnskab. 

10. Næste møde i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at dagsorden for Limfjordsrådets møde 22. marts drøftes.  
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 22. marts 2013 i Aalborg, Stigsborg Brygge 5 – Mødet starter kl. 
10.00.  
Foreløbige punkter til mødet er:  

 Svenske Vattenråd – organisering og samarbejde i vandplanarbejdet i Sverige (Länsstyrelsen 

Västra Götalands Län). 
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 Samarbejde med interessenter (Konsulent Jesper Hartvig). 

 Anden generationsvandplaner – Kommuner og VOS’ernes rolle. 

 N-vådområder, herunder udkast til statusbrev til Naturstyrelsen. 

 Fosfor ådale. 

 Henvendelse fra Fjordvenner.dk vedr. miljøgodkendelse til udledning af saltbrine fra 

Naturgaslageret i Ll. Torup. 

  Pressemeddelelse. 

 Orientering/Bordet rundt.  

 Formandskabsmøde mellem VOS Ringkøbing, Limfjorden og Nissum. 

 Eventuelt. 
 

Länsstyrelsen kan ikke deltage, idet den 22. marts er ”Verdens  Vanddag”. De svenske vandråd er 

denne dag engageret i en række andre større møder i Sverige. 

 

Embedsmandsgruppen anbefalede, at Kystdirektoratet inviteres til at fortælle om Thyborøn Kanal. 

Endvidere blev der anbefalet et punkt om evaluering af vandplanarbejdet, evaluering af 

kommunalreformen og andengenerationsvandplanerne.  

 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 Arbejdsgruppe vedr. retningslinjer 

 Havørred Limfjorden 

 Temadag om Stenrev i Limfjorden 

 Formandskabsmøde mellem VOS Ringkøbing, Limfjorden og Nissum 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer i Vandplanerne består pt. Af: 

 Mette Hildebrandt (Aalborg), primært dambrug og marin. 

 Jens Kalør (Mariagerfjord), primært spildevand og grundvand. 

 Ivan Holm (Rebild), primært vandløb. 

Såfremt der er andre, der ønsker at deltage meldes navne ind senest 9. april 2013.  

 

12. Eventuelt. 

 Næste møde. 

 Andet. 
 

Skive Kommune efterspurgte et eksempel på en ”Sikkerhedshåndbog for feltarbejde”.  
 


