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

 

2. Regnskab for 2011  
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller at regnskab for 2011 tages til efterretning. 
   
Bilag: 
Regnskab for 2011 eftersendes 
 
Indstilling godkendt. 
 

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

(Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller at: 

 Fremdriften i den kommunale og statslige vådområdeindsats drøftes. 

 

Baggrund: 

Under punktet orienteres bordet rundt 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.  

 
På Embedsmandsgruppens møde 27. januar 2012 var der enighed om, at Naturstyrelsen indenfor alle 3 

delvandoplande til Limfjorden fik mulighed for frit at vælge mellem projekter på Limfjordsrådets 

”Backup” liste. Dette undtaget de projekter, der overgik til VOP’en ved den seneste revision.  

 

Projektkataloget for den statslige vådområdeindsats er nu sammensat, men ikke endeligt vedtaget. 

Sekretariatet orienterer på mødet om den statslige vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. 

 

Status for den kommunale vådområdeindsats 

 

Stubdrupbæk: Forundersøgelse er færdig og projektet udvalgsbehandles 10.04.2012. 

Vestersø: Er realiseringsansøgt – Projektet er lidt dyrt og der er lidt lodsejermodstand. 
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Fly Enge: Har fået igangsætningstilladelse for så vidt angår realiseringen. 

Gørup Enge og 

Fiskbæk: Forventes realiseringsansøgt inden udgangen af 2012. 

Elkær: Forundersøgelse færdig - Udfordringer for så vidt angår nedsivningsanlæg ved 11 

ejendomme – Pt. dialog med forsyningen om muligheder for kloakering. 

Nøreng: Opstart af forundersøgelse - Udfordring med kulturhistorisk minde. 

Lilleåen: Under realisering. Der er afsat et år til jordfordeling og der har været afholdt 

lodsejermøde for godt en måned siden. 

Halkær Å: Ansøgt om forundersøgelse, men projektet ændres muligvis lidt. 

Simested Å, 

Vesthimmerland: Ikke påbegyndt. 

Haverslev Mølle Å: Forundersøgelse starter op i foråret. 

Lørsted Mølle Å: Forundersøgelse starter op i efteråret. 

Bjørndal Kær og 

Serup Kær: Bjørndal Kær er realiseringsansøgt og der er truffet beslutning om ikke at 

eksproprierer i Serup Kær. 

Hundsø, Sillerslev 

Kær og Biskæret: Projekterne kører. Forundersøgelsen for de tre Sillerslev Kær projekter forventes 

snart afsluttet. En enkelt lodsejer er modstander af projektet i Biskæret. 5 

yderligere projekter starter i overensstemmelse med VOP’en op på Mors i 2012. 

 

For så vidt angår den statslige vådområdeindsats kunne en tættere kontakt til Naturstyrelsen være 

ønskeligt.  

 

Vesthimmerland Kommunes projekt i Simested å koordineres med det statslige projekt, der grænser 

lige op til. 

 

 I forsættelse af at Naturstyrelsen har anvendt Limfjordsrådets ”backup” liste, drøftes med 

Naturstyrelsen muligheden for at udveksle projektidéer fra den statslige backup liste over 

vådområdeprojekter.  

 

 

4. Fosfor ådale (Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at mål og strategi for en opfølgende dialog med Naturstyrelsen om 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 Limfjordsrådet har indsendt P-VOP og 

meddelt sammensætning af P-VOS  

1. maj 2012. – 

senest 

Kommuner afleverer 

forundersøgelsesansøgninger for 25 % af 

projekt massen jf. fremsendt P-VOP 

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

forundersøgelser. 

Nov. 2012 NST sammenfatter resultat af de udførte 

forundersøgelser 

Ultimo nov. 

2012 

NST drøfter virkemidlets effektivitet og 

omkostninger og afgiver evt. forslag til 

forbedringer/justeringer heraf 

 

 

P-VOP er indsendt til Naturstyrelsen, men det har ikke været nemt at finde det Staten efterspørger og 

slet ikke til den pris de forventer. Problemstillingerne er summeret op på projektkatalogets side 3 og 4 

(Bilag). 

 

Bilag:  

 P-VOP for Limfjorden samt projektkatalog. 

 

 

Sekretariatet udarbejder et udkast til brev fra Limfjordsrådet med opfordring til Miljøministeren om, at 

randzoner og P-ådale, der er uladsiggørlige, tages ud af Vandplanen og at pengene i stedet anvendes 

til at tage ådale ud af drift. Brevet skal sendes inden 20. april og høringsperioden ved 

medlemskommunerne bliver derfor kort – 3 dage. 

 

Sekretariatet tager efter påskeferien kontakt til Lemvig, Skive og Thisted kommune med henblik på 

endelig aftale om udarbejdelse af ansøgning om forundersøgelse af P-ådale inden 1. maj (jf. VOP for P-

ådale).  

 

5. Ekstra medarbejdere til vådområdeindsatsen i Limfjordsrådets Sekretariat 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at ressourcebehovet i Sekretariatet til vådområdeindsatsen drøftes. 

 

Baggrund: 

Lemvig har i relation til vådområdeindsatsen stillet forslag om en drøftelse af behovet for ansættelse af 

yderligere en til tre medarbejdere i Sekretariatet. 
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Fremadrettede opgaver i forbindelse med vådområdeindsatsen: 

 Der er forsat en del forundersøgelser, der skal gennemføres de kommende år. I første kvartal 

2012 er der i oplandet til Limfjorden søgt om realisering af 5 nye kommunale 

vådområdeprojekter så, der nu er realiseringsansøgt 850 ha svarende til 25 % af den indsats der 

skal være ”godt i gang” med udgangen af 2015.  

 Realiseringerne af de første 25 % af N-vådområdeprojekter forventes at fylde en del 

fremadrettet. 

 25 % af P-vådområderne skal være forundersøgt 1. november 2012.  

 

Limfjordsrådets Sekretariat er i dag meget involveret i forundersøgelserne af projekter i Brønderslev, 

Lemvig, Rebild, Skive, Struer, Viborg samt et enkelt projekt i Aalborg og Sekretariatet deltager endvidere 

ad hoc i projekterne i de øvrige kommuner. 

 

Det bemærkes, at Sekretariatet endvidere bruger mere tid på den politiske servicering. 

 

Foreløbige meldinger vedr. Sekretariatsopgaver i forbindelse med vandplanindsatsen i 

medlemskommunerne fremadrettet: 

 

Brønderslev:   Forventer at benytte Sekretariatet i forbindelse med ansøgningen om realisering, 

men nok ikke i forbindelse med selve realiseringen. 

Lemvig: Forventer forsat at benytte Sekretariatet i forbindelse med realiseringen af 

Vestersø projektet og forundersøgelserne til P-ådalene. Endvidere kunne der være 

opgaver i forbindelse med vandløbsindsatsen, der kunne ligge i Sekretariatet. 

Viborg: Forventer ikke at bruge Sekretariatet i forbindelse med realiseringsansøgningerne 

eller selve realiseringen af projekterne. Fra 2013 vil der nok blive trukket mindre 

på Sekretariatet til Viborg projekterne. 

Skive: Forventer forsat at benytte Sekretariatet i forbindelse med forundersøgelse og 

realiseringen af Skive projekterne samt forundersøgelserne til P-ådalene. 

Sekretariatets engagement vil muligvis blive større fremadrettet. 

Vesthimmerland: Forventer i større grad at benytte Sekretariatet fremadrettet, men der er behov 

for yderligere planlægning inden omfanget kan fastslås. 

Struer: Forventer at benytte Sekretariatet i forbindelse med realiseringen af projekter i 

Struer (i det omfang der er projektmidler til finansiering). 

Morsø: Forventer i større grad at benytte Sekretariatet i forbindelse med 

vådområdeindsatsen, men der er behov for yderligere planlægning inden 

omfanget kan fastslås. 

Jammerbugt: Forventer at benytte Sekretariatet i samme omfang som hidtil. 

Thisted: Forventer at benytte Sekretariatet i forbindelse med P-ådalsindsatsen. 

Hjørring: Kunne være interessant mulighed i forhold til projekter indenfor 

vandløbsindsatsen.   
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Det blev bemærket, at der for alle kommuner vil være usikkerhed for så vidt angår projektomfanget 

og risikoen for projektudfald. Ved at pulje usikkerheden i Sekretariatet vil der kunne opnås en større 

robusthed i forhold til risiciene. 

 

Flere kommuner nævnte, at kontingentforhøjelse skal undgås, og finansieringen skal ske ved 

projektfinansiering.  

 

Medlemskommuner kan vælge at købe ydelser ved Sekretariatet mod timeafregning i det omfang der 

er behov for at få løst opgaver, der ikke umiddelbart kan projektfinansieres.  

 

Kvalificeret spørgeskema vedr. behov for Sekretariatsbistand i forbindelse med vådområdeindsatsen, 

P-ådale, vandløb etc. sendes rundt til medlemskommunerne – Forudsætningerne beskrives.  

 

6. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 At embedsmandsgruppen beslutter nedenstående model for nabokoordinering. 

 At embedsmandsgruppen opfordrer til at høringsfristen for handleplanerne afsluttes på samme 

tidspunkt samt drøfter og beslutter procedure til koordinering af svar på generelle 

bemærkninger / spørgsmål. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i embedsmandsgruppen 27. januar 2012 blev besluttet, at der nedsættes 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, Natura 2000-planerne. 

 

Denne gruppe er nedsat og der har været afholdt møde hhv. 9. februar og 7. marts 2012. Desuden er 

der indkaldt til møde 19. april 2012.  

 

Koordinering  

I forordet i paradigme for vandhandleplaner er der lagt op til, at kommunen redegør for, at der har 

været et samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Til gengæld står der ikke noget om hvordan dette 

samarbejde skal organiseres og i hvilket omfang. Der peges dog på vigtigheden af, at kommunerne er 

opmærksomme på, at der vil kunne høstes synergieffekter ved samarbejde over kommune grænserne, 

samt at andre kommuner kan klage over en kommunes indsats, hvis den modvirker deres egne 

initiativer. 

 

På den baggrund er det vigtigt, at kommunerne i oplandet til Limfjorden lever op til den forpligtigelse, 

og også på den måde demonstrerer kommunernes evne til at løse vand- og naturopgaverne kompetent.  
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Model for nabokoordinering: 

Den enkelte kommune har forud for politisk behandling af vandhandleplanen sikret koordinering 

omkring de vandløb, som enten udgør kommunegrænse eller som krydser kommunegrænsen.  

 Der vil for indsats i vandløb, som udgør kommunegrænse være behov for drøftelse af 

realiseringsrækkefølge for alle indsatser, herunder ændret vandløbsvedligeholdelse. Den 

kommune, som administrerer grænsevandløb tager initiativet til dialog om 

prioritering/realiseringsrækkefølge.   

 For de vandløb der krydser kommunegrænse er det realiseringsrækkefølgen for indsatser 

omkring sikring af kontinuitet / fjernelse af spærring, der i særlig grad skal koordineres.  

Det skal begrundes i kommunernes handleplaner, hvis der er steder, hvor koordineringsdrøftelse IKKE har 

ført til den prioriteringsrækkefølge, der giver mulighed for synergieffekter.  

 

Proces 

Et andet tema i forhold til koordinering af handleplaner er, hvordan det sikres at kommunerne – 

herunder politikerne får den bedste proces. Et vigtigt element, er at kommunerne står samlet i forhold 

til dialogen med omverden, herunder med landbruget, som er kritiske / bekymrede og forventer at blive 

inddraget. 

 

På KTC Nord’s møde 14. marts 2012 blev man enige om at opfordre til, at høringsfristerne afsluttes på 

samme tidspunkt i alle kommuner og således at høringssvarene på de spørgsmål som er ens 

koordineres, med udgangspunkt i høringssvarene udarbejdet af staten i forbindelse med vandplanen 

(der hvor det er relevant). 

 

Én model kunne være, at spørgsmål af generel karakter sendes til Sekretariatet, som sikrer at der laves 

svar med udgangspunkt i Naturstyrelsens svar, de steder hvor det er relevant. Spørgsmål og svar 

præsenteres på møde for hhv. embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet.  

 

Landbrug & Fødevarer har fra centralt hold udarbejdet en vejledning til lodsejere om eventuelt 

sagsanlæg i forhold til vandplanerne:  

 

http://www.lf.dk/Miljoe_og_klima/Vandplaner.aspx  

 

For så vidt angår kommunernes høring af vandhandleplanen var der enighed om at afslutte denne 

samtidig (1. september +/- en uge).  

 

Spørgsmål af generel karakter sendes til Sekretariatet, der med udgangspunkt i høringssvarene 

udarbejdet af staten i forbindelse med vandplanen koordinerer høringssvarene. Spørgsmål og svar 

præsenteres på møde for hhv. embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet.  

 

 

7. Kommissorium for udredningsopgave vedr. realisering af de kommunale handleplaner 

 

Indstilling: 

http://www.lf.dk/Miljoe_og_klima/Vandplaner.aspx
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Sekretariatet indstiller: 

 At embedsmandsgruppen drøfter kommissorium herunder stillingtagen til gruppens 

sammensætning og tidsforbrug. 

 

Baggrund: 

På embedsmandgruppens møde 27. januar 2012 blev desuden besluttet, at den eksisterende 

virkemiddelgruppe får en udredningsopgave vedr. realisering af selve handleplanerne, og at deadline for 

denne opgave er udgangen af 2012.  

 

Der er i vandplanerne ikke defineret et nærmere omfang af eksempelvis virkemidlerne ”reduceret 

vandløbsvedligeholdelse” eller hvordan ”spærringssaneringer” skal foregå. Dele af udredningsarbejdet 

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

komiteen. Endvidere skal der udvikles en et værktøj til håndtering og koordinering af kommunernes 

vandplanindsats, administration af vandplanenes retningslinjer mv.   

 

Limfjordssekretariatet tager initiativ til denne proces med virkemiddelgruppen som aktivt medvirkende. 

 

Bilag:  

 Udkast til kommissorium for virkemiddelgruppen. 

 
Revideret udkast til kommissorium blev udleveret på mødet (vedlægges referatet). 
 
Kommissoriet udbygges, så det første der sikres er, at der opnås en fælles forståelse af, ”hvad der står i 
vandplanens retningslinjer”. 
 
Arbejdsgruppen organiseres så en leder fra embedsmandsgruppen tager projektlederrollen for 
arbejdsgruppen bestående af relevante medarbejdere (fagfolk) og mellemledere fra 
medlemskommunerne. 
 
Medlemskommunerne melder snarest ind til sekretariatet, hvem der deltager i arbejdsgruppen. 
 
Punktet kommer på næste møde i Embedsmandsgruppen. 
 

8. Naturvandløb  
 

Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at udkast til brev vedr. ”Naturvandløb” godkendes og det drøftes, hvem i 
Naturstyrelsen brevet skal stiles til. 
 
Baggrund: 
I forbindelse med formandskabets møde med Miljøminister Ida Auken blev det af Mariagerfjord 
Kommune foreslået at drøfte problemstillinger vedr. ”Naturvandløb”.  
 
På sidste møde i Embedsmandsgruppen var der enighed om istedet at målrette et brev til 
embedsmandsværket i Miljøministeriet, der påpeger problemstillingen. 
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En række vandløb og/eller vandløbsstrækninger har aldrig givet anledning til gener for de 
omkringliggende bredejere, og har derfor ikke været hverken opgravet eller udrettet. Der har derfor 
heller ikke været behov for bestemmelser om hvor bredt, dybt eller hvilken hældning vandløbets brinker 
skal have. De fleste af disse vandløb er ikke genstand for regelmæssig grødeskæring. Der er typisk tale 
om vandløb der har godt fald, ligger dybt i terrænet, er beliggende i en smal ådal og i øvrigt har en høj 
miljøkvalitet.  

 
Vandløbsloven har frem til 1983 muliggjort ”Naturvandløb” og Miljøministeriet har frem til 2001 bifaldet 
at ”naturvandløb” kan rummes indenfor vandløbsloven uden at et regulativ for disse vandløbstyper skal 
indeholde bestemmelser om vandløbets ”skikkelse” eller vandføringsevne. Folketingets Ombudsmand 
har imidlertid i en afgørelse vedr. Taps Å den 17. april 2001 kritiseret denne praksis. 
 
Det er forbundet med stor usikkerhed at udfærdige en sådan beskrivelse af naturvandløb, idet denne 
vandløbstype typisk har en meget varieret form ligesom vandføringsevnen kan variere meget fra år til 
år. Der er med andre ord risiko for at regulativets beskrivelse bliver for unuanceret, således at der 
ifaldes pligt til at iværksætte en (utilsigtet) opgravning. En stor variationsmargin for vedligeholdelsen af 
vandløbets vandføringsevne kan omvendt provokere bredejerne.  
 
En ændring af vandløbsloven så det på ny er muligt at opererer med ”naturvandløb” for hvilke der i 
regulativer ikke skal være bestemmelser om skikkelse og vandføringsevne vil ikke være til gene for 
nogen, men være en gevinst for naturen og kommunekassen.   
 
Bilag 
Udkast til brev vedr. ”naturvandløb” eftersendes. 
 
Det blev besluttet, at brevet i sine formuleringer skulle gøres mere enkel og direkte samt lægge op til 
dialog. Fjerde afsnit omformuleres så, budskabet bliver mere tydeligt.  
 
Endvidere skulle §3 problematikken om manglende mulighed for nedklassificering af §3 vandløb også 
indeholdes i brevet (jf. Formandsskabets møde med Miljøminister Ida Auken). 
 

9. Rydningspligt i forbindelse med vådområder 
 
Indstilling: 
Sekretariatet anbefaler, at problemstillinger i relation til vådområder og GLM-krav drøftes. 
 
Baggrund: 
VOS’en for Nissum Fjord har gennem Holstebro Kommune rettet henvendelse til NaturErhvervsstyrelsen 
vedr. rydningspligten i forbindelse med vådområder. Anførte problemstillinger har været: 

 Forkert information om rydningspligten under opstarten af vådområdeindsatsen. 

 Usikkerhed om hvornår et areal er ”vådt nok” til ikke at være omfattet af rydningspligten, og 
dermed usikkerhed om, hvorvidt der er risiko for ”pludseligt” krav om tilbagebetaling af støtte. 
En sådan usikkerhed kan vanskeliggøre kommunernes forhandlinger med lodsejere. 

 
Under opstarten af vådområdeindsatsen blev der fejlagtigt informeret om, at landbrugsarealer som blev 
inddraget i vådområder og som bliver pålagt vådområderestriktioner forsat vil kunne anvendes til 
grundlag for udbetaling af enkeltbetaling og at disse arealer generelt er undtaget fra bestemmelserne 
om at holde arealer i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-krav) – NaturErhvervsstyrelsen har 
beklaget, hvis dette skulle være tilfældet.  
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GLM-plejeforpligtelsen  har til formål at bevare landbrugsarealer som landbrugsarealer. Da overholdelse 
af GLM kravene også er et minimumskrav i relation til landdistriktstilskud, har NaturErhvervsstyrelsen 
ikke bemyndigelse til egenhændigt at fjerne denne forpligigelse. I og med arealerne i et vådområde kan 
blive så våde, at de vanskeligt kan slås med almindelige landbrugsmaskiner, administreres GLM 
plejekravene på en måde, så disse kun skal overholdes, hvis tilsagnet i sig selv ikke forhindre plejen.  Da 
arealerne kan ændres igennem tid, er det ikke muligt fra start at udpege, hvilke arealer der fremover skal 
opfylde kravene. Manglende overholdelse af GLM-krav kan medføre en nedsættelse af støtten iht. 
reglerne om krydsoverensstemmelse. 
 
Vesthimmerlands Kommune har rettet henvendelse til NaturErhvervsstyrelsen og afventer nu svar 
vedr. problematikken. Embedsmandsgruppen afventer dette inden beslutning om eventuelle yderligere 
reaktioner. 
 
Svarskrivelser på henvendelser fra Holsterbro Kommune til NaturErhvervsstyrelsen vedr. 
problematikken vedlægges indeværende referat. 
 

10. Næste møde i det politiske forum. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet drøftes. 
 
Baggrund:  
Mødet 13. april er blevet aflyst så næste møde i Limfjordsrådet afholdes 15. juni 2012 i ? - Mødet starter 
kl. 10.00.  
 
Punkter til mødet den 25. november 2011 kunne være: 

 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. 
 Orientering om Limfjordsrådets regnskab for 2011. 
 Orientering/Bordet rundt. 

 
Med baggrund i seneste høring af medlemskommunerne om ”pressemeddelelsen vedr. den 
kommunale vådområdeindsats”, kommer der endvidere et punkt om ”høringer af 
medlemskommunerne”. 
 
Embedsmandsgruppen mener, at der fremadrettet og i forbindelse med pressemeddelelser: 

 Skal udarbejdes retningslinjer for opbygningen af pressemeddelser fra Limfjordsrådet. 

 Skal inddrages en ekstern journalist eller kommunikationsafdelingen i Aalborg inden en 
pressemeddelelse sendes i høring ved medlemskommunerne. 

 
 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 

Der blev kort orienteret om status for projektet havørred Limfjorden og Grøn Vækst. Der tages 

kontakt til Region Midt vedrørende mulighederne for en medfinansiering til et forprojekt – Dette 

under forudsætning af, at Region Nordjylland endeligt bekræfter, at det er en mulighed her. 
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12. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 
b. Andet. 

Intet. 


