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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Godkendt. Rækkefølgen i punkterne blev dog ændret så punkt 5 blev behandlet først og 
derefter punkterne 2, 4, 3 og 6. 

 
2. Præsentation af foreløbigt høringssvar til vandplanen for Limfjorden. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at udkast til høringssvar fra Limfjordsrådet anbefales godkendt på Limfjordsrådets 
møde 11. februar 2011.  
  
Baggrund:  

 
Miljøministeren sendte 04.10.2010 regeringens forslag til vand- og naturplaner i 6 måneders 
offentlig høring. 
 
Med Sekretariatet som tovholder er der udarbejdet et udkast til et koordineret høringssvar for 
henholdsvis Vandplanen og Natura 2000 planerne.  

 9. december var der møde i virkemiddelgruppen om strukturering og 
uddelegering af opgaven. 

 I januar har 5 arbejdsgrupper arbejdet på et høringssvar indenfor temaerne: 
 Fjorde og Kystvande 
 ”Åben land” (landbrug og planmæssige forhold) 
 Natura 2000 
 Punktkilder 
 Søer og vandløb 

 Sekretariatet har sammenskrevet inputtene fra de 5 arbejdsgrupper og suppleret. 
Resultatet præsenteres på mødet. 

 
Bilag 
Udkast til høringssvar til regeringens forslag til Vand- og Naturplaner forventes eftersendt 
torsdag den 3. februar 2011. 
 
Forslag til ændringer i høringssvaret indarbejdes som aftalt på mødet. 
 
Mindre rettelser herunder forslag til formuleringsændringer fremsendes til Susanne senest 
mandag d. 7. februar ved fyraften. 
 
Der var enighed om, at der skal udarbejdes en ”pixi-udgave” af høringssvaret, der uddrager 
essensen heraf. 
 
Der var enighed om, at det under selve præsentationen for Limfjordsrådet skulle tydeliggøres, 
at: 

 I og med det anbefales at inddele fjorden i flere delområder og målrette indsatsen mod 
de sårbare områder, kan det få konsekvenser for indsatsbehovet / -fordelingen i 
(del)oplandet. 

 
3. Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet. 

 



 
 

3 
 

På Limfjordsrådets møde 17. december 2010 blev det foreslået, at der i 2011 arbejdes med 
visionen (jf. vedtægterne) for Limfjordsrådets arbejde og en strategi for hvordan denne 
virkeliggøres. 
 
Sagen behandles på Limfjordsrådets møde den 11. februar 2011, hvortil der skal udarbejdes et 
kommissorium for arbejdet.  
 
Sekretariatet præsenterer på mødet et oplæg til dette arbejde med henblik på en afklaring af 
rammer og indhold i kommissoriet. Der henvises endvidere til pkt. 4 - Handlingsplan for 2011. 
 
Oplæg til indeholdet i kommissoriet blev godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 
  

4. Handlingsplan for 2011. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Embedsmandsgruppen prioriterer indsatsen for 2011 og anbefaler 
Limfjordsrådet at godkende handlingsplanen for 2011.  
 
Baggrund: 
På Limfjordsrådets møde 17. december 2010 blev det aftalt, at der i 2011 skal udarbejdes en 
ressourceopgørelse samt en prioritering af opgaverne således, at der skabes et overblik. 
 
Sekretariatet har udarbejdet en handlingsplan for 2011. I handlingsplanen er de forventede 
opgaver i 2011 beskrevet: Sekretariatsfunktionen, Vådområder, Udarbejdelse af 
Vision/strategipapir, Vandplanarbejdet, hjemmeside m.m. herunder ressourceopgørelsen. 
 
Det forventes, at der fremover vil være et mandskabsbehov, der er væsentligt større end de 
nuværende 2,7 medarbejdere, der er tilknyttet sekretariatet. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af vision/strategipapir forventes endvidere en ikke budgetteret 
udgift på 35.000 kr. til konsulentudgifter. Tilsvarende forventes der i forbindelse med revisionen 
af hjemmesiden, at komme en ikke budgetteret udgift på 86.000 kr. til konsulentudgifter. 
 
Det forventes, at Sekretariatet i 2011 overslagsmæssigt vil bruge i størrelsesorden ~2.250 timer 
på konkrete vådområdeprojekter. Timerne faktureres på de enkelte projekter ved 
Naturstyrelsen. Indtægten indgår ikke i Limfjordsrådets budget for 2011. Disse midler kunne 
bidrage til at dække et forøget ressourcebehov i fællesskabet. 
 
Bilag 
Udkast til handlingsplan for 2011 vedlægges dagsordenen. 
 
Der var enighed om, at den del der vedrører biogas, tages ud af handlingsplanen. Med 
baggrund i, at flere limfjordskommuner er interesseret i at samarbejde om biogasplanlægningen 
tager Michael Damm initiativ til et samarbejde i andet regi. 
 
Der var enighed om at Handlingsplanen / Ressourceopgørelsen for 2011 bygges op, så de 
eksisterende opgaver listes først efterfulgt af nye for 2011. 
 
Der var i Embedsmandsgruppen tilslutning aktivitetsudvidelsen og til den beskrevne 
finansieringsmodel, hvor de midler som kommer ind i forbindelse med Sekretariatets arbejde på 
konkrete vådområdeprojekter, går til at finansiere de nye aktivtiteter i 2011. 

 
5. Næste møde i det politiske forum. 
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Mødedatoer for Limfjordsrådets møder er efter aftale med Formand og Næstformand den 11. 
februar, 27. maj, 23. september og 25. november 2011.  
 
Punkter til førstkommende møde den 11. februar 2011 er: 

 Kommissorium for arbejdet med en Vision / Strategi for Limfjordsrådet.  
 Handlingsplan for Limfjordsrådet 2011. 
 Høringssvar til det statslige udkast til en vandplan for Limfjorden. 
 Fordeling af midler til den fasciliterende indsats i forbindelse med vådområdeindsatsen 

(brev fra Limfjordsrådet til Minister). 
 Henvendelse fra Limfjordsrådet til KL om inddragelse / at blive ”høringspart” i 

vandplanspørgsmål tilsvarende KTC.  
 Orienteringspunkter: KKR henvendelse, Status for ministeriets nedsatte arbejdsgrupper i 

vandplansammenhæng, Ministerbrev  
 

Embedsmandsgruppen mener, at der ikke bør rettes henvendelse til KL om inddragelse / at 
blive høringspart i vandplanspørgsmål tilsvarende KTC. 
 
Der var enighed om at der på de politiske møder bør være flere faglige indlæg. Der arbejdes på 
at få DMU ud til at give et oplæg om Vådområder og fosfor å-dale på mødet den 27. maj 2011. 
 
Mødedatoer for embedsmandsgruppens møder i 2011 blev fastlagt til: 15. april, 13. maj, 9. 
september og 11. november. Der indkaldes via Outlook. 
 

6. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 
b. Orientering / Bordet rundt. 

 Sekretariatet har til udtalelse modtaget en ansøgning om etablering af et 14,7 
ha stort privat vådområde (Lærkenborg) ved Lovns Bredning, Skive Kommune.  

c. Andet. 
 
Der var enighed om at Sekretariatet ikke er opsøgende / kommer med oplæg i forbindelse med 
informationsmøder vedr. etablering af private vådområdeprojekter. 
Tilsvarende meldes der afbud til møde om klima i vandplansammenhæng. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af sager efter husdyrbrugloven blev kort diskuteret. 
Niels Vedel omdelte brev fra Bech-Bruun, hvor denne på vegne af Aalborg Kommune anmoder 
nævnet  om at genoptage sag vedr. afgørelse om afslag på miljøgodkendelse i oplandet til 
Halkær Bredning. 

 

 


