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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt 
 

2. Status for vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden, herunder den statslige vådområdeindsats 

(Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller at: 

 Fremdriften i den kommunale vådområdeindsats og mulighederne for at øge denne drøftes. 

 Det besluttes hvilke potentielle vådområder fra backup listen som skal forblive kommunale 

projekter og hvilke potentielle projekter, der kan overgå til en eventuel statslig indsats.  

 

Baggrund: 

 

Under punktet orienteres om status for den kommunale vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. 

 

Limfjordsrådets Sekretariat havde 13.01.2012 møde med Naturstyrelsen om den statslige 

vådområdeindsats. Jf. beslutningen på mødet i Limfjordsrådet 25.11.2011 skulle så stor en andel af de 

181 ton N/år helst finde sted i oplandet til Limfjorden.  

 
Med baggrund i udmeldingerne fra Naturstyrelsen (Haraldsgade) / oplysninger i Vandplanen om, at der 
skulle være tale om ”udlæg af supplerende storskala statslige vådområder” udleverede Limfjordsrådets 
Sekretariat projektbeskrivelser for større vådområdeprojekter fra Limfjordsrådets backup liste og disse 
blev gennemgået. 
 
Det fremgik på mødet, at Naturstyrelsen også var interesseret i mindre vådområdeprojekter og dermed 
reelt i alle potentielle vådområdeprojekter fra Limfjordsrådets backup liste.  
 
Naturstyrelsen ville ikke arbejde videre med de projekter fra backup listen, hvor 
kommunerne/Limfjordsrådet ønsker en kommunal indsats i stedet for en statslig vådområdeindsats. 
 
Backup listen fra Limfjordsrådet over potentielle vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden blev på 
denne baggrund udleveret. 
 
Det blev aftalt, at Limfjordsrådets embedsmandsgruppe på møde den 27. januar 2012 beslutter, hvilke 

projekter fra backup listen, der hensigtsmæssigt kan overgå til den statslige vådområdeindsats på 181 

ton/år. Naturstyrelsen Arealforvaltningen Aalborg orienteres herom straks efter. 

 

Bilag:  

 Gældende VOP 

 Limfjordsrådets backup liste over potentielle vådområder. 
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Notat vedr. ekspropriationsmuligheder udarbejdet i forbindelse med den Nationale Styregruppes 

sidste møde vedlægges indeværende referat. 

 

 

Den nationale styregruppe forventes at evaluere den kommunale vådområdeindsats igen omkring 1. 

april. ”Simested Å midt” og ”Stubdrupbæk” projektet forventes at kunne fremrykkes og 

realiseringsansøges inden 1. april. For Serup Kær projektet vurderes der pt. på om, det alternativt skal 

være et Nationalt vådområdeprojekt.  

 

Der var i Embedsmandsgruppen enighed om, at perioden mellem afslutning af forundersøgelse og 

realiseringsansøgning skal gøres mindre og begrænses mest muligt.  

 

Bedømt ud fra resultaterne fra de gennemførte forundersøgelser ser det ud til, at 

vådområdeprojekterne generelt ligger rimeligt i forhold til pejlemærkerne på 866 Kr./kg. N og 113 kg. 

N/ha. I forhold til forventningen i screenede (idé-stadie) projekter er kvælstoffjernelsen i 

forundersøgte projekter dog lavere. Embedsmandsgruppen var enig om, at dette bør give anledning 

til, at Sekretariatet nedjustere den forventede kvælstoffjernelse i de projekter, der endnu kun er på 

idé-stadiet.  Dette vil forventeligt betyde, at nye projekter skal optages i VOP’en ved revision på 

førstkommende Limfjordsrådsmøde.  

 

Sekretariatets møde med Naturstyrelsen vedr. den statslige vådområdeindsats blev refereret (referat 

fra mødet vedhæftet). 

 

I relation til den statslige vådområdeindsats var der i Embedsmandsgruppen enighed om, at 

Naturstyrelsen indenfor alle 3 delvandoplande til Limfjorden fik mulighed for frit at vælge mellem 

projekter på Limfjordsrådets ”Back-up” liste. Dette undtaget de projekter, der forventes, at overgå til 

VOP’en ved den førstkommende revision.  

 

Niels kontakter kommuner, der ikke var repræsenteret på mødet, men som har projekter på ”back-up” 

listen, for nærmere afklaring vedrørende deres projekter. 

 

Embedsmandsgruppen var enig om, at Sekretariatet bør indgå i nærmere dialog med Naturstyrelsen 

for så vidt angår muligheden for Statslige N-vådområder opstrøms søer, herunder især søer med krav 

om etablering af P-ådale 

 

3. Fosfor ådale 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at strategien for P-ådals indsatsen tilrettelægges. 

 

Baggrund: 

I oplandet til Limfjorden skal der under P-ådalsindsatsen findes 430,9 ha. der samlet kan fjerne 8.618 kg. 

P til 17 søer beliggende i 8 kommuner. Tidsplanen der skal efterleves: 
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15. marts 2012 VOS’erne har udarbejdet P-VOP og meddelt 

sammensætning af P-VOS samt modtagere af 

infomail 

1. maj 2012. – 

senest 

Kommuner afleverer 

forundersøgelsesansøgninger for 25 % af 

projekt massen 

1. nov. 2012 Frist for afslutning og rapportering af 25 % af 

forundersøgelser. 

Nov. 2012 NST sammenfatter resultat af de udførte 

forundersøgelser 

Ultimo nov. 

2012 

NS drøfter virkemidlets effektivitet og 

omkostninger og afgiver evt. forslag til 

forbedringer/justeringer heraf 

 

I hovedvandoplandet for det Nordlige Kattegat/Skagerrak skal der etableres P-ådal i oplandet til en 

enkelt sø (Brønderslev Kommune).  Vandoplandsstyregruppen for dette hovedvandopland skal være 

nedsat senest 15. marts 2012.  

 

Sekretariatet præsenterer på mødet et oplæg vedr. det videre arbejde. 

 

Arbejdet med at identificere P-ådale finder sted i virkemiddelgruppen (repræsentanterne fra de 

kommuner der har P-ådale) og igangsættes på møde 9. februar 2012. Arbejdet tilrettelægges og 

forløber tilsvarende Virkemiddelgruppens arbejde omkring udarbejdelsen af N-VOP’en.    

 

(Fra Jammerbugt deltager Allan Eskesen og Christian Sejlund i arbejdsgruppen. 

Fra Lemvig deltager Kristina B. Pedersen i arbejdsgruppen.) 

 

Forslag til projektområder findes med udgangspunkt i det screeningsværktøj som DMU præsenterede 

på sidste Limfjordsrådsmøde.  

 

I og med Limfjordsrådet kun har et møde (10. februar) inden dead-line 15. marts 2012 var der i 

Embedsmandsgruppen enighed om, at vandoplandsplanen for P-ådalene efter teknisk høring ved 

Embedsmandsgruppen fremsendes til Naturstyrelsen 15. marts med forbehold for endelig godkendelse 

i Vandoplandsstyregruppen (Limfjordsrådet) på førstkommende møde herefter. 

 

Der er i kommunerne ikke behov for politisk behandling i forbindelse med projektområdeudpegningen. 
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4. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at strategien for udarbejdelsen af de kommunale handleplaner tilrettelægges, 

herunder koordineringen. 

 

Baggrund: 

Kommunalbestyrelsen skal: 

 Senest 22. juni 2012 vedtage et forslag til en vandhandleplan  
 Offentliggøre forslaget med en høring på mindst 8 uger  
 Senest 22. dec. 2012 vedtage den endelige handleplan.  

KL har udarbejdet et udkast til paradigme for vandhandleplanen. Dette er sendt i høring hos 

Naturstyrelsen og det endelige paradigme forventes at foreligge ultimo januar. 

 

Limfjordsrådet har afsat 200 timer i Sekretariatet i forbindelse med kommunernes indsats og 

præsenterer på mødet et oplæg vedr. muligheder i forbindelse med det videre arbejde. 

 

Der nedsættes en ny arbejdsgruppe med deltagelse af de respektive kommuners tovholdere på 

vandhandleplanarbejdet. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling og sparring under 

vandhandleplanarbejdet, herunder diskussioner vedr. afsnittene om vandhandleplanernes forhold til 

anden relevant planlægning: 

 Kommuneplan, råstofplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan etc.  

 Natura 2000-planerne. 

 

Deltagere i gruppen meldes ind til Niels – Deltagere der allerede er udpeget: 

 

David Mikkelsen, Brønderslev 

Allan Eskesen, Jammerbugt 

Kristina B. Pedersen, Lemvig 

Jens Peter Neergaard, Mariagerfjord 

Ivan Holm, Rebild 

Niels Odder Jensen, Struer 

Rolf Christiansen, Viborg 

___________________________ 

 

Den eksisterende virkemiddelgruppe får endvidere en udredningsopgave vedr. realisering af selve 

handleplanerne.  

 

Deadline for denne gruppe er udgangen af 2012.  
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Der er i vandplanerne ikke defineret et nærmere omfang af eksempelvis virkemidlerne ”reduceret 

vandløbsvedligeholdelse” eller hvordan ”spærringssaneringer” skal foregå. Udredningsarbejdet 

tænkes gennemført med eksempelvis DMU som konsulent og eventuelt i samarbejde med Gudenå-

komiteen. 

 

Endvidere skal der udvikles en metode/database, hvorved kommunerne kan få styr på baseline i 

forbindelse med meddelelse af tilladelser – Dette så Vandplanens retningslinjer kan efterleves.  

_________________________ 

 

Torben introducerede Odeum – et IT værktøj til udarbejdelse af digitale vandhandleplaner og Natura 

2000 handleplaner. Der kan både bygges videre på eksisterende løsninger i kommunen eller oprettes 

en helt ny digital Odeum platform. 

 

Der var interesse for dette IT-værktøj og Sekretariatet indhenter et tilbud på Odeum til 

limfjordskommunerne (med og uden support)samt sender et link til Odeum demo site ud til 

Embedsmandsgruppe repræsentanter i medlemskommunerne.  

 

Umiddelbart forventes udgiften at blive i størrelsesorden 15.000 kr./kommune. Selv om ikke alle 

medlemskommuner ønsker at indkøbe Odeum kan de, der ønsker det, gå sammen om et fælleskøb. 

 

Inden for en uge (fra mødedato) tages stilling til om kommunen er interesseret i dette IT værktøj og 

der gives en tilbagemelding til Torben.  

 

 

5. Havørred Limfjorden 

 

Indstilling: 

Orientering om projektet ”Havørred Limfjorden” tages til efterretning – Limfjordsrådets engagement i 

projektet diskuteres. 

 

Baggrund: 

På embedsmandsgruppens sidste møde blev det aftalt, at Sekretariatet som led i ”Grøn Vækst indsatsen” 

på ny kontakter Carsten Rømming Sørensen med henblik på en nærmere afklaring af, hvordan 

Limfjordsrådet bedst støtter op om projektet ”Havørred Limfjorden”  –  Herunder eventuel aktiv 

deltagelse af Sekretariatet i projektets miljø- og naturdel. 

 

Der er den 2. februar aftalt møde med formanden for Netværk Limfjorden med henblik på en aftale om 

organisering, indhold og mulighed for finansiering af projektet. Herunder en fordeling, hvor Netværk 

Limfjorden med Carsten Rømming Sørensen som projektleder varetager turist siden af den, mens 

Limfjordsrådets Sekretariat går mere aktivt ind i miljø- og natur delen. 

 

Forslag til et overordnet indhold i miljødelen af projektet ”Havørrede Limfjorden” præsenteres på 

mødet. 
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Indstilling godkendt. Udgangspunktet er, at kommunerne med den store indsats i relation til 

implementeringen af vandplanerne allerede leverer en meget stor naturindsats. En supplerende 

”fiskevinkel” kan være relevant i forbindelse med den kommunale indsats.  

 

Projektet støttes endvidere op af kommunernes indsats for så vidt angår ”friluftsliv”.  

 

Yderligere indsatser i relation til projekt ”Havørred Limfjorden” kan ske med baggrund i nye midler 

(projektpenge). 

 

6. Grøn Vækst indsatsen – Rammeprogram for landdistriktsmidlerne i henholdsvis Nord- og Midtjylland 
 

Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatets rolle i forbindelse med ansøgning af Grøn Vækst midlerne 
diskuteres herunder prioritering mv. 
 
Baggrund: 
 
På Limfjordsrådets forrige møde var der enighed om at samarbejde i regi af Limfjordsrådet om 
ansøgninger til ”Grøn Vækst – 200 mio. kr. puljen” og der er i 2012 afsat 220 timer til opgaven. Puljen 
forventes at kunne anvendes til  finansiering af tiltag, der i samspil  med de statslige miljøtiltag kan 
bidrage til værdiskabelse i oplandet til Limfjorden. 
 
På Embedsmandsgruppens sidste møde var der enighed om, at Sekretariatet aktivt skal arbejde for 

fremme af projekter under ”Grøn Vækst”, der samtidig giver merværdi i forhold til vand- og 

naturindsatsen.  

 

Kommunaldirektørkredsen i Region Nordjylland har forespurgt om muligheden for at Limfjordsrådets 
Sekretariat blev hyret som konsulent til den regionale puljeadministration/sekretariatsbehandling 
(betaling per medgået time) til den kommunale repræsentation i Sekretariatet – Der forventes pt. at 
skulle anvendes i størrelsesorden 3-400 timer pr. år på en sådan sekretariatsopgave. 
 
Ifølge Limfjordsrådets vedtægter § 25 gælder det at: ”Limfjordsrådet kan lave indtægtsdækket 
virksomhed, såfremt aktiviteterne kan indeholdes i formålsparagraffen og såfremt opgaven kan løses af 
Limfjordsrådet inden for kommunalfuldmagtens grænser”. Endvidere gælder det jf. samme paragraf at 
”Finansieringen af eventuelle fælles projekter i regi af Limfjordsrådet, hvor enkelte medlemskommuner 
har en særlig interesse aftales individuelt med de implicerede kommuner”. Hvor medlemskommune 
ønsker at låne de fælles medarbejdere i sekretariatet i forbindelse med eksempelvis gennemførelse af 
konkrete projekter eller andet betales timepris til Limfjordsrådet (vedtægternes § 23). 
 
Orienteringen om, at Limfjordsrådets Sekretariats indgår som den kommunale repræsentation i 
Region Nordjyllands Sekretariatet for ”Grøn Vækst” blev taget til efterretning. 

 

7. Formandskabets møde med Miljøminister Ida Auken 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller at dagsorden og mødeindholdet tages til efterretning. 
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Baggrund: 
Fomandskabet afholder 6. februar 2012 møde med Miljøminister Ida Auken. Der afholdes i den 
forbindelse et formøde med formandskabet 24. januar 2012.  
 
Bilag: 
Dagsorden for mødet mellem formandskabet og Miljøminister Ida Auken. 
 
Mødet bliver af en ½ times varighed og Miljøministeriet har på den baggrund forslået, at dagsordenen 
blev skåret ned.  
 
I relation til det foreslåede punkt fra Mariagerfjord om ”naturvandløb” var der enighed om, at 
målrette et brev til embedsmandsværket i Miljøministeriet, der påpeger problemstillingen.  
 

8. Limfjordsrådets visionsarbejde. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at status for medlemskommunernes behandling af 

udkast til Limfjordsrådets Strategipapir samt en efterfølgende implementering af strategipapiret 

diskuteres. 

 

Baggrund 

Limfjordsrådet har på baggrund af Rådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011 udarbejdet et udkast til 

strategipapir, der 4. oktober 2011 blev sendt i høring ved medlemskommunerne.  

 

Holstebro Kommune har godkendt strategipapiret under hensyn til:  

 At hovedreglen må være at Limfjordsrådet kun i enighed kan udtale sig eller indgå i dialog med 

staten. Da der ikke er overgivet egentlig kompetence til Limfjordsrådet, kan Rådet kun udtale sig 

på kommunernes vegne ved fuld enighed – ellers må de enkelte kommuner udtale sig hver for 

sig. 

  

Med de foreslåede ændringer kan Limfjordsrådet undtagelsesvis udtale sig, selv om der ikke er 

enighed. Kommunerne kan så komme med en særskilt udtalelse om, at der ikke er taget stilling 

til den pågældende sag, eller at en kommune har et lidt andet syn på sagen. 

 

Hvis en kommune ikke er enig i et initiativ, så har kommunen stadig vetoret i den forstand, at 

der kan kræves fuld enighed blandt rådets medlemmer om initiativet. 

 

Viborg Kommunes høringssvar er i sin ordlyd meget lig svaret fra Holstebro. Behandlingen af sagen er 

også afsluttet i de resterende medlemskommuner og der er i den forbindelse ikke kommet øvrige 

bemærkninger. 

 

Orientering om høringssvar fra medlemskommunerne blev taget til efterretning. Limfjordsrådets 

strategipapir er til beslutning på næste møde i Rådet. 
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I forbindelse med høringer i medlemskommunerne skal det fremgå af overskriften om det er en ren 

teknisk høring eller en politisk høring. 

 
 

9. Næste møde i det politiske forum. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet drøftes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 10. februar 2012 i Holstebro, Nuparken – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Punkter til mødet den 25. november 2011 er: 

 Oplæg fra Holstebro vedr. erfaringer med vådområdeindsatsen. 
 Vision / Strategi for Limfjordsrådet.  
 Revision af Limfjordsrådets Forretningsorden. 
 Orientering om revisioner af Vandoplandsplanen for Limfjorden, herunder orientering om status 

for den statslige vådområdeindsats (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 
 P-ådale (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 
 Kommunale Vandhandleplaner. 
 Formandskabets møde med Miljøminister Ida Auken. 
 Orientering/Bordet rundt. 

 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 

 
 

10. Orientering/Bordet rundt. 

 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 
 

11. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 

  
b. Andet. 

 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 
 


