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

2. Opfølgning punkter fra sidste møde om Naturvandløb og Rydningspligt 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at videre tiltag vedrørende ”Brev om naturvandløb” og ”Rydningspligt” drøftes. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i Embedsmandsgruppen blev det besluttet at: 

 

Brev om Naturvandløb: 
Brevet vedrørende naturvandløb 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). 
 
Flemming Lehbert har efterfølgende meddelt, at han ikke vil være medunderskriver på et sådant brev. 
 
Rydningspligt: 
Vesthimmerlands Kommune har rettet henvendelse til NaturErhvervsstyrelsen og afventer nu svar vedr. 
problematikken. Embedsmandsgruppen afventer dette inden beslutning om eventuelle yderligere 
reaktioner. 
 
 
Mariagerfjord Kommune udarbejder nyt brevudkast vedr. Naturvandløb. 
 
Vesthimmerlands Kommune er i forsat dialog med NaturErhvervsstyrelsen vedr. GLM-kavene. 

 
 

3. Fosfor ådale, vådområdeindsats og den nationale følgegruppe. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at den videre strategi for P-ådals indsatsen drøftes. 

 

Baggrund: 

Der er indsendt ansøgning om igangsætning af forundersøgelse på projekter jf. P-VOP’en. 

 

Limfjordsrådet har sendt et brev med opfordring til Miljøministeren om, fastlåste bræmmer på 10 m og 

fosforådale, hvor faglige forudsætninger endnu ikke er fuldt ud på plads, tages ud af Vandplanen og at 

pengene i stedet anvendes til at tage ådale ud af drift. 
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 Naturstyrelsen har sendt en kvitteringsskrivelse for P-VOP’en. 

 

Sekretariatet orienterer under punktet om nyt vedr. vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden.  

 

Claus Borg orienterer om deltagelse i følgegruppen til den nationale styregruppe for 

vådområdeindsatsen. 

 

Bilag: 

Naturstyrelsens kvitteringsskrivelse vedr. P-VOP’en. 

 

I præsentationen for Limfjordsrådet (15.06.2012) skal det totale antal ha. og den totale økonomi 

ansøgt frem til d.d. fremgå.  Endvidere præsenteres her, hvor stort et antal ha., der er bortfaldet og 

økonomien forbrugt i forbindelse hermed. 

 

Der var enighed om, at projekterne ikke tidsmæssigt må skubbes / starte senere end angivet i VOP’en. 

 

Der var enighed om, at tidsrummet fra forundersøgelsens færdiggørelse til realiseringsansøgningen er 

sendt skal minimeres. 

 

Sekretariatet udarbejder fælles spilleregler for hvor længe projekter må være undervejs, samt tidsplan 
for alle aktive projekter i VOP’erne. 

 

Med baggrund i Naturstyrelsens udmelding om at fastholde en maks. overimplementering på 10 % 
anbefaler Embedsmandsgruppen, at der politisk arbejdes for, at der i Vandoplandsplanen indarbejdes 
en 33 % overimplementering i stedet for den nuværende tilladelige 10 % overimplementering. 

 

 

4. Ekstra medarbejdere til vådområdeindsatsen i Limfjordsrådets Sekretariat 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at ressourcebehovet i Sekretariatet til vådområdeindsatsen drøftes. 

 

Baggrund: 

Lemvig har på sidste møde i embedsmandsgruppen og i relation til vådområdeindsatsen stillet forslag om 

en drøftelse af behovet for ansættelse af yderligere en til tre medarbejdere i Sekretariatet. 

 

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

fremadrettet. 

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

 

Spørgeskema vedr. behov for Sekretariatsbistand i forbindelse med vådområdeindsatsen, P-ådale, 

vandløb etc. har været sendt rundt til medlemskommunerne.  

 

Sekretariatet præsenterer resultatet af ovenstående på mødet. 

 

Der afholdes særskilt møde med Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn vedrørende ydelser fra 

Sekretariatet. 

 

Embedsmandsgruppen ønskede, at Sekretariatet udvides med ét årsværk til vandplanprojekter 

finansieret af Staten. 

 

Det blev aftalt, at udvidelsen med ét årsværk sker efter solidaritetsprincippet, hvilket indebærer, at 

Embedsmandsgruppen stiller en underskudsgaranti. Indtjeningen følges løbende og i fald, der mangler 

finansierede opgaver/timer til Sekretariatet, skal hver enkelt medlemskommune indkøbe 

konsulenttimer ved Sekretariatet så, de manglende timer dækkes ind – Timerne fordeles i den 

forbindelse ligeligt mellem medlemskommunerne. 

 

Embedsmandsgruppen anbefaler en politisk behandling vedrørende, hvad der er dækket af 

kontingentet. 

 

 

5. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at kommissorium godkendes og arbejdsgruppens sammensætning besluttes. 

 

Baggrund: 

Udkast til kommissorium blev diskuteret på sidste møde i Embedsmandsgruppen. 
 
Der var enighed om at: 

 Kommissoriet skulle 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. 

 
Per Nørmark (Skive), Katrine Tuborg Pasgaard (Skive), David Mikkelsen (Brønderslev), Mette Schmidt 
Hildebrant (Aalborg), Thomas Lomholt (Hjørring), Rolf Christiansen (Viborg) og Søren Brandt (Herning) 
har meldt positvit ind på deltagelse i arbejdsgruppen. 

 

Per Nørmark blev udpeget som projektleder. 
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Der oprettes to arbejdsgrupper og det nuværende udkast til Kommissorium deles i to parallelle spor 

vedrørende henholdsvis: 

 Retningslinjer (fortolkninger af disse).  

 Implementering af vandhandleplanerne (spærringssaneringer og ændret 

vandløbsvedligeholdelse). 

 

For førstnævnte gruppe afklares først, hvilke retningslinjer der kan vente med en fortolkning og hvilke 

der ikke kan. 

 

For sidstnævnte gruppe overvejes det, om gruppen udelukkende skal definere opgaven og 

efterfølgende købe DMU til at løse den (eventuelt samarbejdsprojekt mellem Limfjordsrådet og 

Gudenå Komiteen). 

 

I relation til arbejdsgrupperne består Sekretariatets funktion udelukkende i at indkalde til møder og 

skrive referater fra disse.  

 

Bemærkning fra Sekretariatet: Det foreslås, at Per er projektleder for ”implementeringsgruppen” og at 

der næste gang udpeges en projektleder for ”Retningslinjegruppen”. 

 

6. Havørred Limfjorden 
 
Indstilling: 
Projektet og Limfjordsrådets engagement heri drøftes. 
 
Baggrund: 
På rådsmødet 10.02.2012 var der enighed om, at Limfjordsrådet holder fast i projektet. Sekretariatet skal 
sammensætte et lille hold for at komme videre og vende tilbage til rådet med en afklaring af hvilke 
kommuner der vil indgå i arbejdet samt et bud på det videre arbejde. 
 
Der har været afholdt møder med relevante parter og det ser pt. ud som om, der er mulighed for at få en 
50 % medfinansiering fra Vækstforum i Nordjylland til et forprojekt med et budget på 500.000. Foreløbigt 
udkast til ansøgning om disse midler eftersendes som bilag. Ansøgningen forventes at kunne behandles 
på møde i Vækstforums indstillingsudvalg 04.09.2012.  
 
Bilag: 
Udkast til ansøgning om Vækstforums midler til et forprojekt ved Region Nordjylland eftersendes. 
 
Embedsmandsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med projekt ”Havørred Limfjorden” og at 
projektet søges forankret i Limfjordsrådet. Endvidere var der i Embedsmandsgruppen enighed om, at 
projektleder for havørred Limfjorden bør søges tilknyttet til Limfjordsrådets Sekretariat. 
 
 

7. Retningslinjer for pressemeddelelser. 
 
Indstilling: 
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Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at Aalborg Kommunes 
retningslinjer for udarbejdelse af pressemeddelelser også benyttes af Limfjordsrådet. 
 
Baggrund: 
Embedsmandsgruppen besluttede på sidste møde at anbefale, 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.  

 
Bilag: 
Udkast til retningslinjer for opbygning af pressemeddelelser fra Limfjordsrådet eftersendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 
 

8. Næste møde i det politiske forum. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet drøftes. 
 
Baggrund:  
Mødet 13. april blev aflyst og næste møde i Limfjordsrådet afholdes 15. juni 2012 i ? - Mødet starter kl. 
10.00.  
 
Punkter til mødet den 15. juni 2012 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). 
 Høringer af medlemskommuner ved pressemeddelelser m.v. 
 10 m. bræmmer. 
 Kommunale Vandhandleplaner. 
 Havørred Limfjorden. 
 Orientering om Limfjordsrådets regnskab for 2011. 
 Orientering/Bordet rundt. 

 
Embedsmandsgruppen anbefalede, at den igangværende debat om implementering af vandplanerne 
blev drøftet med udgangspunkt i tidligere udmeldinger fra Limfjordsrådet og rollefordelingen mellem 
stat og kommuner.  

 
 

9. Projekt under Grøn Vækst indsatsen  
 

Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at orienteringen om Aalborg kommunes pilotprojekt tages til efterretning og det 
drøftes om det giver mening at samarbejde om projektet. 
 
Baggrund: 
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Aalborg Kommune arbejder med et pilotprojekt vedr. netværk for bæredygtigt landbrug. Projektet 

indeholder elementer som samarbejde med konkrete landmænd og landboforeninger, udarbejdelse af 

Grønne Udviklingsplaner / Naturplaner samt konkrete natur- og miløtiltag hos de enkelte landmænd.    

 

Aalborg Kommune orienterer på mødet om idéerne. 

 

Michael Damm orienterede om Aalborg Kommunes projektidé under Grøn Vækst.   

 

Embedsmandsgruppen vender tilbage inden sommerferien om, hvorvidt de enkelte kommuner kunne 

have interesse i at indgå et samarbejde om et sådant projekt. 

 

 

10. Orientering/Bordet rundt. 

 

Der var intet under dette punkt. 

 

 

11. Eventuelt. 

 Næste møde. 
 

 Andet. 
 
Der var intet under eventuelt. 
 
 
 
Ekstra punkt. 
 

12. Projekt om kompensationsopdræt af muslinger (MUMIHUS)  
 

På Limfjordsrådets møde 9. marts 2010 besluttede Rådet at bevillige 200.000 kr. til projektet om 
kompensationsopdræt af muslinger (MUMIHUS). Som et ekstra punkt er Embedsmandsgruppen ud over 
den egentlige dagsorden inviteret til et statusmøde om projektet på Skaldyrcenteret: 
 
Dansk Skaldyrcenter har i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt en række 

andre samarbejdspartnere i mere end to år arbejdet med at udvikle det faglige grundlag for at bruge 

muslinger som virkemiddel til opnåelse af vand- og naturplanernes målsætninger. Det betyder to ting: 

1. Der er indsamlet mange resultater som parterne gerne vil formidle og diskutere før de er fordøjet 
helt og dermed mejslet i beton. 

2. Projektet går ind i sin afsluttende fase i det kommende år og projektet parter vil meget gerne 
modtage input fra interessenter omkring kompensationsopdræt. 

Dansk Skaldyrcenter har derfor inviteret til informationsmøde om kompensationsopdræt på Dansk 

Skaldyrcenter fredag 1. juni 13:30 - 15:00. Indholdet i mødet bliver med forbehold for mindre ændringer 

som følger: 

 Generel status for "Muslinger som virkemiddel" v/Jens Kjerulf Petersen DSC 
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 Produktionsmuligheder i Limfjorden med udgangspunkt i erfaringerne fra Skive Fjord v/Ditte 
Tørring DSC 

 Foreløbige resultater af studier af miljøeffekter v/Marianne Holmer SDU 

 Opkoncentrering af miljøfremmede stoffer i kompensationsmuslinger v/Martin Mørk Larsen AaU 

 Status for modellering og diskussion af scenarier v/Karen Timmermann AaU 

 Status for udvikling af managementmodeller og inddragelse af primære intressenter v/Berit Hasler  

 Status for anvendelse af kompensationsmuslinger v/Jens Kjerulf Petersen DSC 

Tilmelding til denne del af mødet kan ske på post@skaldyrcenter.dk 

Der henvises til de slides Skaldyrcenteret ville eftersende. 

mailto:post@skaldyrcenter.dk

