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Forum Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 

Tid Tirsdag den 26. april 2011 kl. 13.00-16.00 

Sted Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg, lok. 
Parolesalen 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Asger Nielsen, Brønderslev 
Peter Risegaard, Hjørring 
Claus Borg, Lemvig 
Arne Kirk, Morsø 
Bo Lodbjerg, Rebild 
Holger Prahm, Skive 
Per Nørmark, Skive 
Kurt Vanggaard, Struer 
Flemming Bach, Thisted 
Elise Stilling, Vesthimmerland 
Jørgen Jørgensen, Viborg 
Michael Damm, Sekretariatet 
Charlotte Rønn, Sekretariatet 
Torben Bramming Jørgensen, Sekretariatet 
Niels Vedel, Sekretariatet 
 
Claus Riber Knudsen, Frederikshavn 
Anders Debel, Herning 
Søren Brandt, Herning 
Thomas Lomholt, Hjørring  
Henrik Damsgaard, Jammerbugt 
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord 
Lars Sandberg, Randers 
Michael Eilertsen, Aalborg 

Mødeleder Michael Damm 

Referent Sekretariatet 

Udsendt 27. april 2011 

Sagsnr./Dok.nr.  
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1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt. 

 

2. Samarbejdet i Embedsmandsgruppen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at der efter Limfjordsrådets visionsarbejde udarbejdes en forretningsorden for 

Embedsmandsgruppens arbejde. 

 

Baggrund: 

Embedsmandsgruppens arbejds- og mødeform er foreslået som pkt. til møde i Embedsmandsgruppen.  

 

På opgaver der skal løses (VOS) er der tilfredshed, men ved processen i de frivillige opgaver (ikke VOS) er 

der ikke helt enighed. 

 

Der er behov for procesoptimering i Embedsmandsgruppen. Der skal afholdes møder i 

Embedsmandsgruppen lige efter Rådsmøder (1 til 2 timer), hvor der defineres og uddelegeres 

arbejdsopgaver. Der er behov for strammere processer ved større arbejder (eksempelvis høring af 

vandplaner) – herunder evt. flere styregruppemøder (Embedsmandsgruppen). Når 

Embedsmandsgruppen starter nye opgaver udarbejdes som det første oversigt over: Proces, tidsplan, 

arbejdsgrupper samt antal behandlinger inden endelig  fremlæggelse i Rådet. 

 

Embedsmandsgruppen sætter kun noget på Rådets dagsorden, hvis der er enighed om indstillingen. Ved 

politisk motiverede punkter skal det af indstilling fremgå, hvis der er uenighed i Embedsmandsgruppen. 

 

Tre dages høring er for kort. Selvstændige initiativer fra Formandsskabet  anbefales clearet i rådet. Dette 

betyder i givet fald en ændret Forretningsorden for Limfjordsrådet (se også referatets pkt. 4). 

 

3. Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet. 

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at proces og indhold af den politiske workshop 27. maj drøftes 

 

Baggrund:  

Af ”kommissorium – Limfjordsrådets vision” besluttet på rådets møde 11. februar 2011 fremgår det at 

der skal afholdes en visions-workshop på rådets møde den 27. maj 2011.  

 

Embedsmandsgruppen finder det vigtigt med en åben proces, der tager udgangspunkt i vedtægterne og 

omhandler emner, der ligger indenfor Natur- og Miljøtemaet. 

 

Jesper Hartvig inviteres til mødet i Embedsmandsgruppen 13. maj 2011.  
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4. Næste møde i Limfjordsrådet 27. maj 2011. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsordenspunkter til Rådets møde kort drøftes. 

 

 FERV vedr. realiseringsfasen af vådområdeprojekterne herunder lodsejerkontakt. 

 DMU vedr. vådområder og fosforådale. 

 Workshop vedr. ”Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet”. 

 Revision af VOP’en (VOS). 

 Revideret budget 2011 samt budget 2012. 

 Det nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA 2011-2015. 

 Hjemmesiden. 

 Embedsmandsgruppens rolle i forhold til Rådsbeslutninger. 

 Presse. 
 

Embedsmandsgruppen anbefaler, at punktet med DMU tages af dagsordenen og udskydes til næste 

møde i Limfjordsrådet. 

 

Forretningsordenen for Limfjordsrådet blev besluttet 17. maj 2010 med den bemærkning, at den skulle 

tages op til revurdering efter 1 år (Se også referatets pkt.2). 

 

5. Orientering: 

 Det nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA 2011-2015 – Staten har udarbejdet 

høringsnotat. 

 Der er behov for revision af  ”Vandoplandsplan for Limfjorden”. 

 Hjemmesiden – Der er indhentet tilbud på udarbejdelse af en revideret hjemmeside til 

Limfjordsrådet. En præsentation af design og forslag til indholdsstrukturen vil blive præsenteret 

på mødet. 

 Vådområde folder – Første oplag af informationsfolderen om vådområder er nu brugt op.  

 Status og tidsplan for vådområderne – en kort gennemgang af vådområderne med fokus på 
forventet afslutning af forundersøgelsen samt et forsigtig estimat på sekretariatets forventede 
tidsforbrug på projekterne. 

 
Orientering blev taget til efterretning. (Slides vedr. vandoplandsplan samt ressourceopgørelse / forbrug 
vedr. vådområder vedlagt). 
 
I relation til første pkt. (Det nationale natur- og Miljøovervågningsprogram) blev notat udleveret (vedlagt) –  
Kommunerne har ikke fået penge til overvågning, hvilket bør tages op af Limfjordsrådet.Sekretariatet 
udarbejder forslag til kritisk reaktion til behandling på mødet i Embedsmandsgruppen 13. maj 2011. 
 
Fotos i medlemskommunerne som kan bruges til hjemmesiden fremsendes til Charlotte Rønn. Etablering af 
intranet/lukket forum genovervejes.  
 
Vådområdefolder genoptrykkes. 
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6. Eventuelt: 

 Presselister 

 

Niels Vedel mailer den eksisterende liste over, hvem der modtager Limfjordsrådets pressemeddelelser o.lign. 

Embedsmandsgruppens medlemmer returnerer mail med henblik på ajourføring  af denne presseliste. 


