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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Forslag til strategipapir og høringssvar til de statslige vandområdeplaner 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Status for medlemskommunernes behandling af  ”Strategipapir for udmøntning af 
Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord” drøftes. 

 Status for medlemskommunernes behandling af forslag til Limfjordsrådets høringssvar til de 
statslige udkast til vandområdeplan II og Miljøminister Kirsten Brosbøls svarbrev drøftes, 
herunder punkter i et møde mellem Miljøministeren og formandskabet. 

 

Baggrund: 

Opfølgning på sidste Limfjordsrådsmøde – Bordet rundt. 
 
I 2014 besluttede Limfjordsrådet, at det var tid til at revidere Rådets strategipapir og en 
”Visionsworkshop” blev afholdt. På Limfjordsrådets møde den 27. marts blev forslag til revideret 
strategipapir godkendt og efterfølgende sendt ud til politisk behandling i medlemskommunerne.  
 
De foreløbige tilbagemeldinger er: 

 Herning Kommune – Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 

 Hjørring Kommune – Ingen bemærkninger.  

 Jammerbugt Kommune – Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 

 Lemvig Kommune – Godkendt af Teknik og Miljøudvalget og behandles af Kommunalbestyrelsen 
27. maj. 

 
På samme møde godkendte Limfjordsrådet et udkast til høringssvar på de statslige udkast til 
vandområdeplan II. De foreløbige tilbagemeldinger er: 

 Frederikshavn Kommune – Plan og Miljøudvalget støtter op om høringssvaret 

 Jammerbugt Kommune – Teknik-  og Miljøudvalget støtter op om høringssvaret 

 Lemvig – Godkendt af Teknik og Miljøudvalget og behandles af Kommunalbestyrelsen 27. maj. 
 

Et brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl vedr. 2. generations vandområdeplaner blev endvidere godkendt 

og sendt. Sekretariatet orienterer om Miljøministerens svar.  

 

Bilag: 

 Svarbrev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl på Limfjordsrådets henvendelse. 

 

Indstilling godkendt. 

Vedr. Limfjordsrådets høringssvar til anden generations vandområdeplaner er der nu nikket til udkastet 

i de fleste af medlemskommunerne. I flere kommuner bliver der endvidere arbejdet på et politisk 

høringssvar også. 
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Der er ingen medlemskommuner, der ikke har godkendt det. I Viborg har Klima og Miljøudvalget dog 

indstillet til Byrådet, at høringssvaret bliver godkendt med undtagelse af afsnit om retningslinjerne. 

 

Vedr. strategipapiret er der også nikket til udkastet i de fleste medlemskommuner. 

Der er ingen Kommuner, der ikke har godkendt det. I Holstebro har udvalget supplerende bemærket, at 

det er væsentligt, at der holdes fokus på, at Limfjordsrådet er et miljøsamarbejde. Udvalget er således 

bekymret for om rådet, med en udvidelse af nye indsatsområder som f.eks. turisme, kan fastholde 

kompetencen på miljøområdet.   

 

Der var ikke bemærkninger til Miljøministerens svar på Limfjordsrådets henvendelse vedr. udkast til 

anden generations vandområdeplaner. 

 

3. Ansøgning om etablering af stenrev i Limfjorden 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at Sekretariatet tager tovholderfunktionen på 

udarbejdelse af en LIFE-ansøgning om etablering af stenrev i Løgstør Bredning. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådet har i samarbejde med Aarhus Universitet, DHI, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, GEUS, 
Orbicon og Videnscentret for Landbrug udarbejdet et fagligt grundlag for genetablering af spredte 
stenrev i de centrale dele af Limfjorden.  
 
I 2. generationsvandområdeplaner indgår, at der etableres et stenrev i et fjordområde, hvor revet kan 
indgå i et fuldskala 5-årigt projekt til dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt og samtidig 
bidrager til opfyldelsen af Natur 2000-forpligtigelserne. De samlede omkostninger til projektet, inkl. 
etablering og undersøgelser, anslås at udgøre ca. 20 mio. kr., der vil blive søgt medfinansieret ved EU’s 
LIFE-program. 
 
Projektet  er drøftet med Naturstyrelsen og samarbejdsparterne fra forprojektet forventes at bidrage til 
en LIFE-ansøgning. 
 
Indstilling godkendt. Med baggrund i, at Naturstyrelsen på grund af valget ikke kan igangsætte 
udarbejdelsen af en LIFE-ansøgning og at ansøgningen derfor ikke kan nå at blive færdig inden 
deadline, anbefaler embedsmandsgruppen: ”At Limfjordsrådet indenfor nuværende budget finansierer 
og igangsætter den indledende opstart på LIFE-ansøgningen til etablering af et stenrev 
(istørrelsesorden 20.000 kr.)”.  
 

4. Lavbundsordningen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at Sekretariatet i samarbejde med 

medlemskommunerne screener, ansøger og gennemfører forundersøgelser og realiseringer 

tilsvarende vådområdeindsatsen. 
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 Snitflader til Naturstyrelsen drøftes. 

 

Baggrund: 

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere 
landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet 
landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder. 
 
Naturstyrelsen og som noget nyt Kommunerne kan ansøge om tilskud til lavbundsprojekter. Næste og 
sidste ansøgningsrunde i indeværende år er 1. september – 3. november. 
 
Der er i anden generations vandområdeplaner afsat 390 mio. kr. til denne indsats, hvilket alt i alt 
forventes at give ~5.400 ha. lavbundsjorde, der udtages på landsplan. 
 
Udtagning af lavbundsjorde indgår i tillæg til vådområdeordningen i 2. generations vandområderplaner. 
Lavbundsjorde udtages jf. denne mod kompensation fra almindelig landbrugsdrift med henblik på både 
orøget biodiversitet, reduktion af tilførslen af kvælstof til kystvande samt reduktion i udledning af 
drivhusgasser. 
 
Status for lavbundsprojekter i medlemskommunerne er: 

 Jammerbugt Kommunes har sammen med sekretariatet udarbejdet en ansøgning om et 
lavbundsprojekt i årets første ansøgningsrunde. Kopi af ansøgning vedlægges referatet til 
orientering. 

 Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune samarbejder om et projekt ved Hundborg Mose. 

 Naturstyrelsen Himmerland og Viborg Kommune samarbejder om et Lavbundsprojekt i 
tilknytning til et LIFE-projekt ved Nørreåen. 

 
Embedsmandsgruppen ser ikke behov for fælles politisk prioritering af lavbundsprojekterne.  
 
Sekretariatet indkalder til erfa-møde i virkemiddelgruppen med henblik på drøftelse af fælles screening 
af oplandet for mulige lavbundsprojekter. Efter afklaring heraf og af, hvilke kriterier Naturstyrelsen 
prioriterer projekterne ud fra, drøftes dette tema på ny i Embedsmandsgruppen.  

 
5. Projektidéer. 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Embedsmandsgruppen drøfter projektidéerne ”Landet og Fjorden” samt ”ECOEstuaries”. 

 Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at der udarbejdes egentlige ansøgninger i det 
omfang Velux-fonden og Horizon opfordrer til at udarbejde sådanne. 

 
Baggrund: 

 

Projektidé til Velux fonden    

 
Den bærende tanke i projektidéen ”Landet og Fjorden” er at tage udgangspunkt i fjorden og opnå en god 
miljøtilstand med de mindst mulige begrænsninger for landbruget ved at identificere sårbare og robuste 
delområder af fjorden og diskutere bæredygtige løsninger. 
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 Ved at inddrage lokale interessenter, en bred vifte af målrettede virkemidler, og beskrive alle 
presfaktorer på fjordens miljø, vil et eventuelt projekt skabe sammenhæng og synergi i indsatsen. Dette 
forudsætter en omfattede dialog med alle interessenter, lokale lodsejere, foreninger og myndigheder, på 
et solidt videnskabeligt grundlag. Formidling og kommunikation af faglig viden er derfor et kerneelement 
i projektet. 
 
Der er foreslået 3 pilotområder, men det kan være andre, der foreslås, hvis Velux-fonden opfordrer til at 
indsende en egentlig ansøgning på projektet. 
 
Forventet budget 12,5 mio. kr.  
 
Idéen er udviklet i samarbejde med AU-Marin, DTUaqua, AU-Agro og Seges.  
 
Projektidé til Horizon 
Det overordnede mål med projektet ”ECOEstuaries” er at vende tendensen med tab og forringelser af 

tilstanden i estuarier. I den forbindelse fokuseres på: 

 Fremme af holistiske design / synergieffekter og omkostningseffektive løsninger i forbindelse 

med restaurering af levetsteder. 

 Evaluering og kvantificering af biodiversiteten, omkostningseffektiviteten og økonomiske 

levedygtighed af forskellige tiltag / implementeringsstrategier . 

 Øget bevidsthed lokalt i oplandene om estuariernes naturværdier. 

 Dele erfaringer omkring beskyttelse og restaureringsprojekter i relation til estuarier og influere 

beslutningstagere. 

 Etc. 

Der lægges vægt på innovationspotentiale og samarbejde med små og mellemstore virksomheder, 

interessenter, myndigheder, planfolk m.m. 

Forventet budget ~7 mio. Euro.  
 

Der er i projektidéen ”ECOEstuaries” lagt op til, at Limfjordsrådet er dansk operationel partner, mens 

Aalborg Universitet (AAU) er akademisk partner. AAU har i forbindelse med projektet henvendt sig til 

Limfjordsrådets Sekretariat, fordi der i regi af Limfjordsrådet allerede er mange projekter i gang, der 

naturligt kan indgå i ”ECOEstuaries”. AAU er inviteret med i projektet af Coastal & Estuarine Research 

Unit under, UCL Department of Geography, som i London samarbejder med Thames Estuary Partnership. 

Derudover er der partnere i henholdsvis Skotland, Spanien og Tyskland/Polen. 

 
Bilag:  

 Projektidé sendt til Velux-fonden. 

 Projektidé sendt til Horizon. 

 

Indstilling godkendt – Velux-fonden havde inden mødet opfordret til at fremsende en egentlig 

ansøgning. 

 

6. N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 
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Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orienteringen om status for N-VOP tages til efterretning. 

 Status vedr. fremdriften i forundersøgelserne af projekter og udarbejdelsen af 
realiseringsansøgninger drøftes. 

 Udfordringer vedr. realiseringer drøftes. 
 

Baggrund: 

Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres kort. Som tidligere aftalt er kommunerne 
opmærksomme på absolut sidste frist for realiseringsansøgninger i efteråret 2015.  Revideret tidsplan for 
ansøgningsrunder i 2015 er: 
 
1. runde 15. marts – 5. maj 

 Odby Sø (Struer) forundersøgelse? 
 

2.  runde 1. august – 1. oktober 

 Jølby Nor (Morsø), Simested Å, midt 2 (Rebild), Thorsholm Sø/Nørresø (Skive), Odby Sø 
(Struer), Resen Kær (Struer), Iglsø (Viborg), Rind Enge (Viborg) og Lindholm Å (Aalborg). 

 
Naturstyrelsen forventer alt i alt omkring 30 ansøgninger i sidste runde. For at kunne nå en dialog om 
projekterne herunder især økonomien i disse ønsker Naturstyrelsen at modtage ansøgningerne 1. 
september. Dermed er der tid til eventuelle tilretninger inden NaturErhvervsstyrelsens deadline 1. 
oktober. 
  
Bilag: 

 N-VOP for Limfjorden version 44 vedlægges. 
 
Indstilling godkendes. Embedsmandsgruppen forventer, at ovennævnte projekter realiseringsansøges i 
sidste ansøgningsrunde og at der er ikke nogle af de igangværende realiseringsprojekter, der pt. ser ud 
til at skulle opgives.  
 

7. P-VOP – Status og udfordringer 
 
Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller at: 

 Orienteringen om status for P-VOP tages til efterretning.  

 Status vedr. fremdriften i forundersøgelserne af projekter og udarbejdelsen af 
realiseringsansøgninger drøftes. 

 Embedsmandsgruppen anbefaler at eftersendte notat om P-ådalsindsatsen godkendes og sendes 

til Naturstyrelsen.  

 
Baggrund: 
Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres kort.  
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Som tidligere aftalt er kommunerne opmærksomme på absolut sidste frist for realiseringsansøgninger i 
efteråret 2015.  Revideret tidsplan for ansøgningsrunder i 2015 er: 
 
1.august – 1. oktober (sidste runde). 

 Ladegård Bæk (Holstebro), Nautrup Bæk (Holstebro), Skalle Sø (Holstebro), Søndervese 
(Lemvig), Ferring Sø (Morsø), Legind Sø (Morsø), Brokholm Sø (Skive), Mollerup Sø (Skive), 
Kallerup Kær (Struer) og Lønnerup Fjord, Skiveren nord (Thisted),  

 
For at kunne nå en dialog om projekterne herunder især økonomien i disse ønsker Naturstyrelsen at 
modtage ansøgningerne 1. september. Dermed er der tid til eventuelle tilretninger inden 
NaturErhvervsstyrelsens deadline 1. oktober. 
 
Bilag: 

 Notat om P-indsatsen i oplandet til Limfjorden eftersendes 
 
Indstilling godkendes. Embedsmandsgruppen forventer, at ovennævnte projekter realiseringsansøges i 
sidste ansøgningsrunde og at der ikke er nogle af de igangværende realiseringsprojekter, der pt. ser ud 
til at skulle opgives. 
 
Lemvig Kommune har oplevet problemer med at få udbetalt refusion af udlæg til den kommunale 
vådområdeindsats fra NaturErhverv. Fakturaer fra konsulenter er modtaget og godkendt inden for 
projektperioden, men er dog først betalt på forfaldsdagen, hvilket er 1 – 12 dage efter 
projektperiodens udløb. NaturErhverv henviser til, at EU blokkerer for mere fleksibel sagsbehandling.  
 
Sekretariatet udarbejder udkast til brev til NaturErhvervsstyrelsen - Gerne skarpt formuleret. Det må 
ligeledes gerne påpege, at Styrelsen generelt har været langsommelig i sagsbehandlingen og at det 
også derfor er urimeligt ikke at ville refundere pengene, når forfaldsdatoen er bare minimalt 
overskredet. 
 

8. Vandløbsindsatser – Status og udfordringer, ansøgningssystem 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orienteringen om status på vandløbsindsatser tages til efterretning. 

 Problemstillinger i vandløbsindsatsen drøftes. 

 

Baggrund: 

Status for vandløbsindsatsen på nationalt plan præsenteres på mødet og udfordringer i indsatsen drøftes 

herunder: 

 

 Nyt ansøgningssystem ved NaturErhverv 

 Bindende indsatsprogrammer i lyset af krav om frivillighed ved finansiering under fis  
keriordningen, herunder risiko for kommunale udgifter. 

 Fejl i kortgrundlag. 

 Andre – Bordet rundt. 
   
Yderligere ansøgningsrunder i 2015 er 1. august – 1. september. 
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Indstilling godkendes. Sekretariatet skriver rundt til Kommunerne med henblik på at opsamle 
erfaringer med problematiske forhold i vandløbsindsatsen. Disse præsenteres på september mødet 
med henblik på evt. at formulere et brev til den nationale følgegruppe om forhold i ordningen, der bør 
ændres.  
 

9. Limfjordsrådets budget og arbejdsplan for 2015 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Udkast til budget og arbejdsplan for 2015 anbefales. 

 

Baggrund: 

Sekretariatet præsenterer udkast til budget og arbejdsplan for 2015 på mødet.  
 
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 
 

10. Kommende møder i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Indhold i næste møde i Limfjordsrådet 12. juni 2015 samt temadag 19 juni 2015 drøftes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 12. juni 2015 og der afholdes en temadag 19. juni 2015. 
 
Foreløbige dagsordenspunkter til Rådsmødet 12. juni er: 

 Godkendelse af dagsorden. 

 Forslag til strategipapir og høringssvar til de statslige vandområdeplaner 

 Ansøgning om etablering af stenrev i Limfjorden 

 Lavbundsordningen 

 Projektidéer. 

 Differentieret indsats i oplandet til Limfjorden herunder vandskifte ved Thyborøn Kanal v. Stig 
Markager 

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

 P-VOP – Status og udfordringer 

 Vandløbsindsatser – Status og udfordringer, ansøgningssystem 

 Limfjordsrådets budget og arbejdsplan for 2015 

 Presse. 

 Orientering/Bordet rundt.  

 Eventuelt 
 
 
Bilag: 

 Program for temadag om vandløb 19. juni 2015. 
 

Punkt om Lavbundsordningen tages af dagsordenen for mødet 12. juni. 
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Med baggrund i, at der er valg den 18. juni, anbefales det at rykke temadage til efteråret. Gerne til 
samme dato som Limfjordsrådets næste møde, så der ikke skal køres til flere møder end højst 
nødvendigt. Der var ikke bemærkninger til dagsordenen for temadagen i øvrigt. 

 
11. Orientering/Bordet rundt. 

 

 Tilladelser til turbinedrift / vandmøller. 

 Vandløb der er gået ud af vandplaner. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
12. Eventuelt. 

 
Sekretariatet afklarer status for oprettelse af Naturråd. 

 
 
 

 


