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

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

Tlf. 9931 2000 

Fax 9931 2009 

www.limfjordsraadet.dk 

stab.miljoe@aalborg.dk 
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2. Arbejdsplan 2012 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at proces for ressourcestyring afklares. 

 

Baggrund: 

Opfølgning på beslutningen fra sidste møde i Limfjordsrådet vedr.  arbejdsplanen og budgettet for 2012. 

Behovet for yderligere ressourcer i 2012 fremgår heraf.  

 

Det ekstra ressourcebehov i 2012 dækkes ved indkøb af konsulenttimer fra Aalborg Kommune. 

 

3. 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 Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011 udarbejdet et 

udkast til strategipapir, der 4. oktober 2011 blev sendt i 6 ugers høring ved medlemskommunerne. 

 

Limfjordsrådet har i forbindelse med visionsarbejdet lagt op til en revision af forretningsordenen 

således: 

 At den tre dages høring (jf. Forretningsordenens §11) udvides til en uge. 

 At der indarbejdes en §11a der i tilfælde, hvor høringen indebærer, at en eller flere Kommuner ikke 

kan nå at få en politisk behandling af sagen indføjes følgende passus: ”Nærværende høringssvar har 

ikke været særskilt politisk behandlet i medlemskommunerne”.   

 

Høringssvar fra Viborg Kommune blev delt rundt. Pt. er der ikke bemærkninger / ændringsforslag til 

strategipapiret fra andre medlemskommuner.  

 

Embedsmandsgruppen anbefaler: 

 At der på Limfjordsrådets møde 25. november 2011 kun orienteres om status for 

Strategipapiret uden efterfølgende beslutninger. 

 At Limfjordsrådets Formandskab går i dialog med Viborg Kommune om strategipapiret / 

samarbejdet i Limfjordsrådet. Dette med henblik på en fælles forståelse af behovet for og 

omfanget af politisk behandling af udtalelser fra Limfjordsrådet.  

 

 

 

4. Havørred Limfjorden 
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Indstilling: 

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

projektet diskuteres. 

 

Baggrund: 

Sekretariatet orienterer på baggrund af møde med projektleder Carsten Rømming Sørensen om 

projektet ”Havørred Limfjorden” herunder status og forventet tidsplan. 

 

Godkendt – Sekretariatet kontakter på ny 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. 

 

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

Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at samarbejdet om ansøgning af Grøn Vækst midlerne diskuteres herunder 
prioritering mv. 
 
Baggrund: 
Der er i et samspil mellem kommuner og tilhørene region udarbejdet et program pr. region for en 
sammenhængende strategisk udviklingsindsats til udmøntning af en 200 mio. kr. pulje til kommuners og 
regionernes egne landdistriktsprojekter (deadline 1. oktober 2011). Programmerne er konkurrenceudsat 
og tildeles forventeligt en budgetramme primo november 2011. 
 
Landdistriktordningerne fokuserer på etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne, etablering af 
attraktive levevilkår, netværksaktiviteter og afsætning af fødevarer, udvikling og demonstration i det 
primære jordbrug, forarbejdning i fødevaresektoren, natur- og miljøprojekter m.m. 
 
På Limfjordsrådets sidste 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 når programmerne er vedtaget kan det 
være hensigtsmæssigt medfælles ansøgninger udarbejdet af fælles medarbejdere i Sekretariatet. Det 
blev aftalt at diskutere opgaven på kommende møde i Embedsmandsgruppen herunder, prioritering mv. 

 

Der var enighed om, at Sekretariatet aktivt skal arbejde for fremme af projekter under ”Grøn Vækst”, 

der samtidig giver merværdi i forhold til vand- og naturindsatsen.  

 

Projekt ”Havørred Limfjorden” kunne være ét sådant projekt, der ligger inden for mulighederne i 

rammeprogrammet for både Nord- og Midtjylland. Et andet kunne være afsætningsnetværk/strategier 

vedr. naturkød fra kvæg, der afgræsser naturområder (Natura 2000-, §3- samt vådområder etc.). 

Sidstnævnte kunne hensigtsmæssigt kædes sammen med ”rene” afgræsningsprojekter, med henblik på 
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mere helhedsorienterede projekter på tværs af fagområder. Projekter vedr. alternative virkemidler 

kunne være et tredje indsatsområde, herunder muslingeopdræt, stenrev etc. 

 

6. Limfjordsrådets hjemmeside 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen tager præsentationen af den nye hjemmeside til 

efterretning. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådets hjemmeside relanceres og indeholder nu en intranet del, ligesom den i højere grad 

afspejler Rådets arbejdsområder / rolle, herunder driftsrollen i forbindelse med vådområdeindsatsen. 

Den nye hjemmeside kan ses her: 

 

http://www.limfjordsraadet.dk/Forside.aspx?ID=4  

 

Sekretariatet vil på mødet præsentere den nye hjemmesides struktur og indhold. 

 

Der var stor tilfredshed med hjemmesidens nye udformning.  

 

Foreslåede udviklingsmuligheder: 

 Opstilling af Webcams på udvalgte steder / projektområder. 

 Links til Vandstandsmålere / vandstandsloggere i Limfjorden. 

 Det aktive ”Kort over Limfjorden med vådområder” suppleres med kommunegrænser og 

oplande. 

 Teaser-teksten under nyheder skærpes. 

 

7. Revision af Vandoplandsplanen (Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen til Limfjordsrådet indstiller, at Fald Å tages ud af 

VOP’en.  

 

Baggrund: 

VOS’ens opgave i relation til VOP’en er at kontrollere at: 

 Projekterne samlet fjerner 415 ton kvælstof til Limfjorden fordelt på tre delvandoplande. 

 Projekterne samlet i gennemsnit tilbageholder mindst 113 kg. N/ha. 

 Omkostningseffektiviteten for projekterne samlet maksimalt er 866 kr./kg. N. 

 Den samlede nettopris for projekterne overholder den økonomiske ramme pr. vandopland 

(302,4 mio. kr. til Limfjorden fraregnet private lodsejere) 

 VOP’en afspejler det i udkast til vandplanen forudsatte reduktionsbehov i delvandoplandet. 

 

Efter fornyet vurdering har Lemvig Kommune konkluderet, at et vådområdeprojekt ved Fald Å ikke er 

foreneligt med vandløbets naturindhold og anbefaler derfor, at Limfjordsrådet lader dette projekt udgå 

http://www.limfjordsraadet.dk/Forside.aspx?ID=4
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af VOP’en. Fald Å-projektet var forudsat at fjerne 5 ton N/år (24 ha). Dermed fjernes der ifølge VOP’en 

243,3 ton N/år til deloplandet ”Limfjorden i øvrigt”. Dette giver ikke umiddelbart anledning til at optage 

nye projekter på VOP’en.  

 

Naturstyrelsen er af den opfattelse at vådområdeindsatsen er temmelig forsinket i forhold til de 

gældende VOP’er. Naturstyrelsen har i den forbindelse gennemført en rundringning til kommuner med 

forundersøgelser, der har været over 1 år undervejs.  

 

Under punktet orienteres om status for vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden. 

 

Bilag:  

Gældende VOP vedlægges dagsordenen. 

 

Embedsmandsgruppen anbefaler, at opdatering af Vandoplandsplanen, det næste ½ år finder sted 

administrativt med efterfølgende orientering af Limfjordsrådet på Rådets faste møder. Dette som 

følge af de seneste udmeldinger fra Naturstyrelsen og KL vedr. fremdriften i vådområdeindsatsen.  

 

Der søges med Sekretariatet som tovholder et strategisk samarbejde med Naturstyrelsen for så vidt 

angår den nye statslige vådområdeindsats – Det vil umiddelbart være attraktivt med flest mulige 

projekter i oplandet til Limfjorden.  

 

 Der skal arbejdes på, at få Naturstyrelsens accept af, at der i Vandoplandsplanen indarbejdes en 33 % 

overimplementering i stedet for den nuværende tilladelige 10 % overimplementering. Endvidere skal 

der arbejdes på, at muligheden for ekspropriation (7,5 %) gælder som gennemsnit og ikke på 

projektniveau. 

 

Sekretariatet afklarer med KL, hvordan Limfjordsrådet bedst supplerer dem i denne sag, herunder 

afklarer mulighederne for deltagelse i KL´s møder med Staten om vådområdeindsatsen.  

 

Der kan blive behov for et modspil til den nationale udlægning af fremdriften i den kommunale 

vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. Dette kunne være i form af  artikler i forskellige medier 

herunder ”Danske Kommuner”. Eventuelt kan en sådan forhåndsgodkendes i Kommunerne, så den er 

klar ved behov.   

 
8. Næste møde i det politiske forum samt møder i 2012. 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at mødedatoer for Embedsmandsgruppen godkendes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 25. november 2011 i Aalborg, Stigsborg Brygge 5 – Mødet starter 
kl. 10.00.  
 
Punkter til mødet den 25. november 2011 er: 

 Oplæg fra DMU (Carl Christian Hoffmann) vedr. Vådområder og fosforådale. 
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 Vision / Strategi for Limfjordsrådet.  
 Revision af Limfjordsrådets Forretningsorden. 
 Revision af Vandoplandsplanen for Limfjorden (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for 

Limfjorden). 
 Præsentation af Limfjordsrådets hjemmeside. 
 Mødedatoer for 2012. 
 Orientering/Bordet rundt. 

 
Forslag til møder i Embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet i 2012. 
 
Embedsmandsgruppens møder placeres 14 dage før møder i Limfjordsrådet. Sekretariatets forslag til 
møder i Limfjordsrådet i 2012 er: 
10. februar, 13. april, 15. juni, 21. september samt 23. november. 
 
Forslag til Embedsmandsgruppens mødedatoer er således: 
27. januar, 30. marts, 1. juni, 7. september samt 9. november. 
 
For så vidt angår dagsordenen for næste møde i Limfjordsrådet anbefaler Embedsmandsgruppen jf. 
referatets pkt. 3, at ”Vision / Strategi for Limfjordsrådet” rykkes ned under orientering. Tilsvarende 
anbefaler Embedsmandsgruppen, at ”Revision af Limfjordsrådets Forretningsorden” tages af 
dagsordenen.  
 
Når Limfjordsrådet har godkendt Rådets mødedatoer booker Sekretariatet samtlige mødedatoer for 
Rådet og Embedsmandsgruppen via Outlook. 

  
9. Orientering/Bordet rundt. 

 

Arne Kirk orienterede om at Skaldyrcenteret ved Nykøbing Mors er kommet på finansloven – 

Fødevareministeriet har sat 3 millioner kr. af. 

 

10. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 

  
b. Andet. 

 

Der var ingen bemærkninger til punktet 


