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Forum Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 

Tid 23. januar 2013, 10.00 – 14.00.  

Sted Det nye rådhus ”Den Blå Diamant” 
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.  
 
Der kan parkeres i P-kælderen, to dæk med 
indkørsel fra hhv. Ågade/Nørre Boulevard 
og Brogårdsgade. Ring til Per hvis I ikke kan 
komme ind - tlf. 24 75 51 50 

   

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Brønderslev, Asger Nielsen 
Frederikshavn, Claus Riber Knudsen 
Lemvig, Thomas Damgaard 
Mariagerfjord, Bjarke Jensen 
Morsø, Arne Kirk 
Rebild, Bo Lodbjerg 
Skive, Per Schriver 
Skive, Per Nørmark (pkt. 1 og 2) 
Struer, Torben Mølgaard 
Vesthimmerland, Elise Stilling 
Viborg, Jørgen Jørgensen (pkt. 1, 2, 3 og 4) 
Aalborg, Gerd Jungdal 
Aalborg, Morten Rokkjær (pkt. 1 og 2) 
 
Sekretariatet, Michael Damm 
Sekretariatet, Torben Bramming Jørgensen 
Sekretariatet, Niels Vedel 
 
 
Herning, Anders Debel 
Hjørring, Peter Risegaard Jakobsen 
Hjørring, Thomas Lomholt 
Holstebro, Flemming Lehbert Sørensen 
Jammerbugt, Henrik Damsgaard 
Randers, Lars Sandberg 
Thisted, Flemming Bach 
Ikast-Brande Kommune 

 
Mødeleder 

 
Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

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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Udsendt 5. februar 2013 

Sagsnr./Dok.
nr. 

 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Godkendt med følgende tilføjelser: 

 Under pkt. 3 drøftes et afslag fra NaturErhvervstyrelsen vedr. udbetaling til forundersøgelse af 
vådområdeprojekt. Det drejer sig dels om tilskud til kørsel, når dette ikke er søgt særskilt og 
dels om, at der nu regnes med 1.924 timer i et årsværk mod tidligere 1.630 timer. 

 Under pkt. 8 drøftes en henvendelse til Limfjordsrådet fra Fjordvenner om Energinet.dk’s 
overholdelse af miljøgodkendelse i forbindelse med udledning af saltbrine.  

 Under pkt. 9 orienteres om ansættelse af ny fælles vandløbsmedarbejder. 
 

2. Klimatilpasningsplaner – Præsentation af Aalborg Kommunes klimastrategi 2012 – 2015, Forebyggelse 

og tilpasning. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Aalborg Kommunes præsentation af klimastrategi 2012-2015 tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Aalborg Kommune har som klimakommune forpligtet sig til at placere klimaindsatsen centralt i 

kommunens politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug mv.    

 

Aalborg Kommunes klimastrategi blev vedtaget af Aalborg Byråd den 12. december 2011 og består af to 

dele. Strategiens første del handler om, hvordan Aalborg Kommune kan forebygge og reducere 

udledning af fossile brændsler. Strategiens anden del handler om, hvordan kommunen kan tilpasse sig 

bl.a. den stigende havvandsstand og mere ekstrem nedbør. Blandt andet hvordan de store 

vandmængder i fremtiden skal håndteres, hvordan risikoen for oversvømmelser kan mindskes samt 

hvordan klimaforandringerne påvirker byudvikling, naturbeskyttelse mv. 

  

Aalborg Kommune præsenterede klimastrategi 2012 – 2015, forebyggelse og tilpasning. Der henvises 

til vedlagte slides fra præsentationen. 

 

3. N-vådområder 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 
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 Fremdriften i vådområdeindsatsen vurderes af Embedsmandsgruppen med henblik på en 

tilkendegivelse herom til Limfjordsrådet. 

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

på tilkendegivelse fra Embedsmandsgruppen herom til Limfjordsrådet. 

 

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 9. november 2012 blev det besluttet, at der inden der udarbejdes en 
egentlig indstilling til Limfjordsrådet skal foretages: 

 En dybere analyse af rammevilkårene og hvad der bør laves om. 

 Et overblik over status i andre oplande, herunder Statens vådområdeindsats. 
 
Sekretariatet gennemgår ovenstående på mødet samt: 

 Seneste og forventede ændringer i VOP’en herunder projekter, der forventes at udgå. 

 Resultatet af en screening af Lyngbro Bæk oplandet (Solbjerg og Støjbjerg engsø projekterne) 
vedr. optimering af indsatserne mellem vådområder til kvælstoffjernelse og ådalsprojekter til 
fosforfjernelse. 

 Behov for yderligere vådområder til back-up listen og VOP’en. 
 
Bilag:  
Kopi af gældende Vandoplandsplan vedlægges dagsordenen. 
 
Der var enighed om, at den kommunale vådområdeindsats generelt går godt i oplandet til Limfjorden.  
 
Forundersøgte vådområdeprojekter fjerner dog generelt mindre kvælstof end forventet i 
skitseprojekterne. Dette giver en udfordring i forhold til den økonomiske ramme tildelt oplandet. Den 
økonomiske omkostningseffektivitet i de projekter, der er forundersøgt, ligger ligeledes over de af 
staten udmeldte 866 kr./kg. N. 
 
Det blev besluttet at: 

 I Hjarbæk Fjord oplandet tages der ikke nye projekter ind i VOP’en. Der forventes ikke at blive 
behov for flere projekter i dette delopland. 
 

 I oplandet til Skive Fjord, Lovns og Risgaarde Bredning er der behov for, at nye projekter 
startes op. Næste projekt på Limfjordsrådets prioriteringsliste er ”Lerkenfelt Å” i Rebild 
Kommune. 

 

 I oplandet til ”Limfjorden i øvrigt” udgår Stubdrupbækprojekterne pågrund af manglende 
lodsejertilslutning. Mors er opfordret til at sammentænke N-vådområdeindsatsen med P-
vådområdeindsatsen ved Jølby Nor. En mulig løsning er, at udvide de to N-
vådområdeprojekter ved Solbjerg og Støjbjerg Engsø til også at omfatte Erslev og Frøslev 
Engsø i et stort projekt på ~400 ha. Der er forventelig lodsejeropbakning til dette. I den 
forbindelse kan ”Lillevig” projektet udgå af VOP’en.  
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 Der udarbejdes et statusbrev til Naturstyrelsen om hvad der gøres i oplandet til Limfjorden og 
hvilke forhindringer / udfordringer der er i forhold til målopfyldelse. Staten har for egne 
projekter valgt at løbe en økonomisk risiko ved at iværksætte detailprojekteringen inden 
lodsejerforhandlingerne er på plads. Det vil være interessandt for kommunerne at få 
tilsvarende mulighed / rammevilkår i bestræbelserne på at opnå målopfyldelse. 

 

 Sekretariatet tager kontakt til NaturErhvervstyrelsen for en afklaring af de pludselige 
ændringer i administrationen i forbindelse med udbetalingerne af tilskud til forundersøgelser 
under vådområdeindsatsen.  

 
4. Fosfor ådale. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, 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.  

 

Sekretariatet gennemgår status for indsatsen samt erfaringer med P-ådalsindsatsen i oplandet til 

Limfjorden. 

 

Det forventes at evalueringen af de første 25 % af P-ådalsindsatsen vil blive behandlet på et møde i 

den Nationale Styregruppe i forsommeren 2013. Der presses på for at få det lovede møde med Ida 

Auken og Mette Gjerskov fremrykket.  

 

Naturstyrelsen meddeles, at det ikke er alle P ådals projekter i oplandet til Limfjorden, der kan lade sig 

gøre og foreslår alternativer, hvor det er muligt. Det skal i den forbindelse være tydeligt, at det er 

Statens opgave at finde disse alternative virkemidler.  

 

5. Organisering af arbejdet vedrørende virkemidler i 2. generationsvandplaner. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at organiseringen af arbejdet vedrørende input omkring virkemidler i 2. 

generationsvandplanerne tilrettelægges.  

 

Baggrund: 

Punktet blev kort drøftet på sidste Embedsmandsgruppemøde uden, at der her blev truffet en endelig 
beslutning.  
 
Naturstyrelsen afholdt den 28. september 2012 en konference om videreudvikling af det faglige grundlag 
for de danske vandplaner. Ida Auken talte for en åben proces i 2. generations vandplaner med dialog og 
fokus på løsninger. Der var fokus på målrettede indsatser og afklaring af mulighederne i nye virkemidler 
herunder, kompensationsopdræt, stenrev, målrettet placering af virkemidler, konstruerede 
minivådområder og drænfiltre, udtagning af lavbundsarealer etc.  
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Poul Roesen foreslog på ovennævnte konference, at nye virkemidler blev testet i Limfjordsoplandet (i en 
form for testcenter), hvilket der var stor interesse for fra oplægsholdere, herunder vicedirektør Helle 
Pilsgaard (Naturstyrelsen). 
 
På sidste Limfjordsrådsmøde var der enighed om, at der skal arbejdes videre med at få afklaret/testet 
mulighederne i alternative virkemidler, modelværktøjer m.v. i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet 
kunne i den forbindelse have en rolle lig den, der nu er aftalt vedr. stenrev.  
 
Der var enighed om at afholde et temamøde om alternative 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. 

 

6. Kommunale handleplaner herunder nedsættelse af en ”Retningslinjegruppe”. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Der udpeges en projektleder for ”Retningslinjegruppen” og udpeges deltagere i gruppen. 

 Embedsmandsgruppen godkender kommissorier for de to arbejdsgrupper (Retningslinjegruppen 

og gruppen vedrørende implementering af vandhandleplanerne). 

 

Baggrund: 

Embedsmandsgruppen besluttede på møde 07.09.2012, at ”Retningslinjegruppen” først skulle nedsættes 
i 2013. Ind til da starter Medlemskommunerne i fornødent omfang op på en fortolkning af 
retningslinjerne. Det er tidligere besluttet, at gruppens første opgave er at afklare, hvilke retningslinjer, 
der kan vente med en fortolkning, og hvilke der ikke kan.  
 
I relation til de kommunale vandhandleplaner har Embedsmandsgruppen tidligere besluttet, at der ud 

over ovenstående gruppe oprettes en arbejdsgrupper vedrørende implementering af 

vandhandleplanerne (spærringssaneringer og ændret vandløbsvedligeholdelse). Per Nørmark er udpeget 

som projektleder og denne har afholdt de første møder og der har været afholdt en temadag 29.11.2012. 

Pt. afventer denne nyt vedr. vandplanerne. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet erklærede sidste år de statslige vandplaner ugyldige på grund af en for kort 
supplerende høringsperiode. Miljøministeriet har meldt ud, at selv om vandplanerne er underkendt, kan 
vandløbsrestaurering forsætte. Dette kræver dog ændring af bekendtgørelserne. Så snart disse er på 
plads, kan projekterne komme i gang. Indsatsen vedrørende Vandløbsvedligeholdelsen er derimod ikke 
gået i gang endnu og den ser ud til at udsættes indtil, der er gyldige vandplaner. 
 
Bilag: 
Udkast til kommissorier for ”Retningslinjegruppe” vedlægges. 
 
Det blev besluttet at: 

 Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. retningslinjer bestående af 4 – 5 mand med forcer inden 
for fortolkning af lovgivning. Gruppen starter stille op med to møder frem til sommerferien. På 
disse afklares, hvilke retningslinjer det er vigtigst at få drøftet først. 
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 Med mindre der fremsendes bemærkninger inden en uge efter, at referatet fra dagens møde er 
udsendt, betragtes kommissorierne som godkendt. 

 Frem til sommer er Sekretariatet tovholder for retningslinjegruppen. Herefter besluttes, hvem 
der fra Embedsmandsgruppen fremadrettet varetager denne funktion. 

 Mail med navne på deltagere til arbejdsgruppen sendes til Niels. 
 
Ivan Holm fra Rebild deltager i arbejdsgruppen. 

 

7. Formandskabsmøde mellem VOS Ringkøbing, Limfjorden og Nissum 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Konklusionerne fra teknikker mødet den 17. januar drøftes med henblik på en indstilling til 

Limfjordsrådets formandskab. 

 

Baggrund: 

VOS-Ringkøbing har taget initiativ til et møde mellem formandskaberne i VOS Ringkøbing, VOS Nissum og 

VOS Limfjorden. Mødet afholdes 28. januar i Holstebro . Forud for dette møde afholdes teknikker møde 

den 17. januar.  

Ida Auken har med sine 5 nye vandveje åbnet op for input til den kommende vandplanperiode. Initiativet 

til VOS mødet er taget for at koordinere ønsker til denne og der er med møderne lagt op til at udarbejde 

en fælles skrivelse til Miljøministeren.  

 

Konkret omfatter vandvejene:  

 Ny viden skal afprøves og dokumenteres.  

 Målretning af indsatser de steder hvor der er den største gevinst for vandmiljøet. 

 Det må ikke koste noget mulighed for anden finansiering og mere fleksibilitet i EU midler skal 

undersøges. 

 Større lokal inddragelse i gennemførelse af vandplanerne. 

 Mere åben dialog og forpligtende samarbejde, klar rollefordeling.  

Sekretariatet fortæller på mødet om udfaldet af teknikker mødet. 
 
Der er i forsættelse af teknikermødet udarbejdet et udkast til ministerbrev og et alternativt forslag 
forventes udarbejdet fra Holstebro / Nissum Fjord oplandet. 
 
Der var på dagens møde enighed om, at emnet omkring vandråd med skelen til, hvad der sker i Sverige 
er et emne, det er politisk vigtigt at forholde sig til lige nu. Det oprindelige brev tilrettes så dette 
inddrages med henblik på en politisk stillingtagen hertil. For at understøtte den politiske afklaring, var 
forventningen, at der til formandskabsmødet 28.01.2013 således er 2 brevudkast, at drøfte. 
 

8. Næste møde i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
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Sekretariatet indstiller, at dagsorden for Limfjordsrådets møde 8. februar drøftes.  
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 8. februar 2013 i Skive, Skyttevej  – Mødet starter kl. 10.00.  
Foreløbige punkter til mødet er:  

 Præsentation af nyeste viden vedr. muslingeskrab (ved AU). 

 N-vådområder. 

 Fosfor ådale. 

  Presse. 

 Orientering/Bordet rundt.  

 Eventuelt. 
 

Der var opbakning til at invitere en svensker over for at fortælle om interessentinddragelse og 

vandråd efter svensk model.  

 

Kystdirektoratet kunne tilsvarende inviteres til at fortælle, om de nu afsluttede undersøgelser af 

Thyborøn Kanal.  

 

Henvendelsen fra Fjordvenner vedr. Energinet.dk’s overholdelse af miljøgodkendelse drøftes på 

kommende Limfjordsrådsmøde. 

 

Vedr. projektet ”Havørred Limfjorden” se pkt. 9.  

 

9. Orientering/Bordet rundt. 

 Havørred Limfjorden 

 Stenrevsprojekt i Limfjorden 

 Projekt om kortlægning af landbrugets kvælstofafstrømning til Limfjorden. 

 Naturstyrelsens modelarbejde 

 

For så vidt angik ”Havørred Limfjorden” var der enighed om tage finansieringen af dette projekt op på 

det kommende Limfjordsrådsmøde, dette for at afklare muligheden for en kommunal 

medfinansiering. I givet fald bør der indarbejdes et punkt i projektet om afklaringen af, hvordan et 

hovedprojekt organiseres/forankres i relation til turistorganisationerne.  

 

Med henblik på en ansættelse i Sekretariatet per 1. maj slås stillingen som projektleder 

(vandløbsprojekter) op nu. 

 

10. Eventuelt. 

 Næste møde. 
Kystdirektoratet inviteres til at forælle om de nu afsluttede undersøgelser af Thyborøn Kanal. 

 Andet. 
 
Der var ikke bemærkninger under eventuelt. 


