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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Forslag til strategipapir for Limfjordsrådet. 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Forslag til ” Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig 
Limfjord” anbefales godkendt i Limfjordsrådet. 

 

Baggrund: 

Med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet blev det i 2010 
besluttet at igangsætte et arbejde med Rådets vision herunder udarbejdelse af et strategipapir, der 
præciserede rammerne for Rådets arbejde. Strategipapiret fungerer som retningsviser / bindeled mellem 
Limfjordsrådets vision og Rådets årlige handlingsplansarbejde.  
 
Strategipapiret blev udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011. 
Rammerne for arbejdet var sat ud fra Limfjordsrådets vedtægter.  
 
I 2014 besluttede Limfjordsrådet, at det var tid til at revidere dette strategipapir og en ny 
”Visionsworkshop” blev afholdt 23. januar 2015. Vedlagte notat summerer Limfjordsrådets strategi frem 
mod 2020. Forslaget med eventuelle ændringer kommer på som punkt på Limfjordsrådets næste møde 
og bliver derefter sendt til beslutning i kommunerne. 
 

Bilag: 

 Forslag til ”Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig 

Limfjord” vedlægges dagsordenen. 

 Referat / dokumentationsforløb for Limfjordsrådets Visiondag 23. januar 2015 vedlægges. 

 

Embedsmandsgruppens bemærkninger indarbejdes og et revideret forslag til strategipapir for 

Limfjordsrådet sendes i kort høring (2 dage), inden det sendes ud med dagsordenen til Limfjordsrådets 

kommende møde. 

 

Embedsmandsgruppen var enig om, at der er et behov for at få overvågningsprogrammet / grundlaget 

for vandplanerne uddybet på kommende rådsmøder – Eksempelvis ved at invitere eksterne eksperter.   
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3. Statslige høringer af forslag til vandområdeplan for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn med 

tilhørende bekendtgørelser og miljørapporter. 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Forslag til høringssvar til statens 2. generations vandområdeplaner anbefales godkendt i 
Limfjordsrådet. 

 Forslag til brev til Miljøministeren anbefales godkendt i Limfjordsrådet. 
 

Baggrund: 

Forslag til vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021) er i seks måneders offentlig høring 

fra 22. december 2014 til 23. juni 2015. 

 

Sekretariatet gennemgår på mødet forslaget til høringssvar. 

 

Forslag til høringssvar behandles på Limfjordsrådets møde 27. marts. Herefter sendes forslag til 

høringssvar til eventuel politisk behandling i kommunerne med henblik på endelig afgivelse af 

høringssvar 23. juni 2015.    

 
Bilag: 

 Forslag til Limfjordsrådets høringssvar vedr. de statslige vandområdeplaner for planperioden 

2015-2021 vedlægges. 

 Forslag til vandområdeplaner, MiljøGIS Vandområdeplaner, bekendtgørelser og miljørapporter 

kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-

2021/forslag-til-vandomraadeplaner/ . 

 Forslag til brev til Miljøministeren vedr. 2. generations vandområdeplaner vedlægges. 

 

I høringssvaret indarbejdes afsnit om: 

 Krav om en ny ½ års høring af vandområdeplanerne, når de sidste 4/5 af kvælstofindsatsen er 

afklaret. 

 Fordeling af den kommunale arbejdsbyrde og økonomi i planperioderne. Pt. ser det ud til, at en 

stor del af indsatsen udskydes til sidste planperiode.  

 Limfjordsrådets tidligere udmelding om, at kvælstof og fosfor som udgangspunkt skal 

begrænses mest mulig ved kilderne, indarbejdes i høringssvaret. 

Embedsmandsgruppen var enig om, at vandløbs- og grundvandsafsnittet egner sig godt til et KTC 

høringssvar – Afsnittene tages ud af indeværende forslag til høringssvar fra Limfjordsrådet og sendes i 

stedet som inspiration til KTC. Der fastholdes dog et afsnit om vandindvindingspåvirkning af vandløb. 

 

I brev til Miljøministeren indarbejdes et afsnit med krav om en ny ½ års høring af 

vandområdeplanerne, når de sidste 4/5 af kvælstofindsatsen er afklaret.  

 

Revideret forslag til høringssvar fra Limfjordsrådet samt brev til Miljøministeren sendes i kort høring (2 

dage), hvorefter det sendes med dagsordenen til næste Limfjordsrådsmøde. 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/
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4. Retningslinjer i vandplanen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Embedsmandsgruppen drøfter, arbejdet i forhold til en fælles forståelse af, hvordan der skal 

administreres i forhold til retningslinje 1-5, samt får belyst de problemstillinger en sådan 

administration rejser. 

 

Baggrund: 

Hjørring Kommune har rettet henvendelse vedr. fortolkning af retningslinjer i vandplanen. Retningslinje 

1-5 i vandplanerne er af overordnet betydning og administrationen efter disse, skal ses på 

hovedvandoplandsniveau. I forhold til f.eks. retningslinje 4 skal man ved tilladelse til øget påvirkning med 

næringsstoffer godtgøre, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag. Dette hvis 

den øgede påvirkning er til et opland, hvor miljømålet ikke er opfyldt. 

 

Det betyder, at Hjørring Kommune f.eks. kan give tillades til en øget udledning på 300 kg N med 

henvisning til tiltag gennemført i Jammerbugt Kommune. Og Jammerbugt Kommune kan gøre det samme 

med henvisning til tiltag i Hjørring Kommune. 

 

Embedsmandsgruppen aftalte på sidste møde at nedsætte en arbejdsgruppe om ovenstående. Punktet 
er en opfølgning på denne beslutning. 
 
En arbejdsgruppe bestående af Sekretariatet samt Hjørring og Aalborg Kommune udarbejder et oplæg 
til embedsmandsgruppen. 
 

5. Fjordhaver 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at 

 Orienteringen om Fjordhaver tages til efterretning. 
 

Baggrund: 

Med støtte fra Nordea-fonden på 5,5 mio. kr. har Limfjordsrådet igangsat projekt fjordhaver med 
etablering af fire maritime kolonihaver i Limfjorden.  Projektet skal give privatpersoner mulighed for at 
dyrke tang, blåmuslinger og andre skaldyr til eget forbrug. 
 

Indstilling godkendt. 
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6. Havørred Limfjorden. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at 

 Orienteringen om Havørred Limfjorden tages til efterretning. 

 Styregruppens sammensætning godkendes. 
 

Baggrund: 

Projektet omhandler lystfiskerturisme omkring Limfjorden og er et projekt, der skal forene miljø og 

turisme samt samle op på forundersøgelsen fra sep. 2013 til feb. 2014. 

 

Indstilling godkendt.  

 

Styregruppen består af Jørgen Jørgensen (Viborg Kommune), Torben Mølgaard (Struer Kommune) 

samt Henrik Damsgaard (Jammerbugt Kommune).  

 

7. N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orienteringen om status for N-VOP tages til efterretning. 

 Limfjordsrådets Sekretariat tager kontakt til NaturErhvervsstyrelsen for at afklare mulighederne 

for at ændre/forenkle regelsættet omkring 20-årige fastholdelsesaftaler. 

 

Baggrund: 

Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres kort, herunder N-VOP’en, den økonomiske ramme 
og VVM.  
 
Bilag: 

 N-VOP for Limfjorden version 42 vedlægges. 
 
Indstilling godkendt.  
 
Sekretariatet orienterede om,  

 at Naturstyrelsen efter VVM-screening af en række mindre vådområdeprojekter nu udarbejder 
egentlige VVM-vurderinger af projekterne. 

 At KL op mod den endelige deadline  koordinerer eventuel økonomisk omfordeling mellem 
vandoplandene. Økonomien kanaliseres derhen, hvor der er projekter klar til realisering.  
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8. Vandløbsindsatser – Status og udfordringer 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orienteringen om status på vandløbsindsatser tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Status for Sekretariatets arbejde med vandløbsindsatser gennemgås kort. Der tages en drøftelse bordet 
rundt om kommunernes status i forhold til at nå i mål med indsatserne i 1. generations vandplaner: 

 Sendes der for alle vandplan 1 - vandløbsindsatser ansøgning om forundersøgelse i 2015? 

 Hvis ikke hvad gør vi så?  
   
Ansøgningsrunder i 2015 er: 
1. april – 1.maj 
1. august – 1. september. 
 
Sekretariatet har som det ser ud pt. vandløbsopgaver til to årsværk i 2015.  
 
Jammerbugt og Vesthimmerland er ved at afklare om, ansøgningerne til alle 1. generations 
vandløbsindsatser (forundersøgelse) kan nås indenfor ansøgningsrunderne i 2015. Sekretariatet, 
Jammerbugt og Vesthimmerland drøfter løbende eventuelt behov for at supplere med 
sekretariatstimer. 
 
Øvrige limfjordskommuner forventer at nå at ansøge om forundersøgelse af alle 1. generations 
vandløbsindsatserne i 2015.   
 

9. Limfjordsrådets regnskab for 2014 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orienteringen om regnskabet for 2014 tages til efterretning. 

 Det drøftes om en egentlig revision af Limfjordsrådets regnskab giver anledning til at 

Limfjordsrådets vedtægter skal ændres og i givet fald hvornår. 

 

Baggrund: 

Sekretariatet orienterer om regnskabet for 2014. 
 
Økonomien i Limfjordsrådets Sekretariat er med nye projekter som fjordhaver og havørred Limfjorden 
mv. øget væsentligt. Det er derfor også hensigtsmæssigt med en egentlig revision af Limfjordsrådets 
regnskab.  
 
Ifølge Limfjordsrådets vedtægter § 26 bliver regnskabet revideret som en integreret del af Sekretariat 
Kommunens regnskab og det bliver derfor ikke særskilt påtegnet.  
 
Indstilling godkendt.  
Embedsmandsgruppen vurderer ikke, at der er et umiddelbart behov for at ændre vedtægterne. 
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10. Kommende møder i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Indhold i næste møde i Limfjordsrådet drøftes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 27. marts 2015 i Aalborg – Mødet starter kl. 11.30 og slutter kl. 
14.00.  
 
Foreløbige dagsordenspunkter er: 

 Godkendelse af dagsorden. 

 Vision og strategi for Limfjordsrådet 

 Forslag til høringssvar til Statens vandområdeplaner 

 Regnskab 2014 

 N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 Presse. 

 Orientering/Bordet rundt.  

 Eventuelt 
 
Professor Stiig Markager (Århus Universitet) kunne inviteres til et kommende Limfjordsrådsmøde med 
henblik på en drøftelse af klimascenarier i relation Thyborøn Kanal og miljøpåvirkning herunder en 
drøftelse af de komplekse forhold i fjorden, der gør sig gældende. 
 
Indstilling godkendt. Embedsmandsgruppen anbefaler, at Stig Markager inviteres til et 
Limfjordsrådsmøde. 
 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 Genanvendelse af lettere forurenet jord til diger og opfyldning/havneudvidelser ved Limfjorden. 

 Klimaarbejdsgruppe 

 
Sekretariatet udarbejder forslag til notat om praksis vedr. genanvendelse af lettere forurenet jord til 
diger og opfyldning / havneudvidelser ved Limfjorden.  

 
12. Underskrift af samarbejdsaftaler / ansættelsesbreve 

 
I forhold til at få udbetalt penge fra NaturErhvervstyrelsen til Sekretariatets arbejde med vådområder og 
vandløbsindsatser skal der foreligge underskrevne ansættelseskontrakter for hver enkelt 
sekretariatsmedarbejder, der arbejder på projektet. I forhold til nye medarbejdere mv. vil disse ligge klar 
til underskrift på mødet.  
 

13. Eventuelt. 
 

Der var ikke emner under eventuelt 
 
 

 


