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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  

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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Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Godkendt. Der tilføjes dog et ekstra punkt om revision af aftale om udlån af medarbejdere fra 
Limfjordsrådets Sekretariat til medlemskommunerne i forbindelse med vådområdeindsatsen. 
 

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

Indstilling: 
Synergier og sammentænkning af implementeringen af landdistriktsordningerne og Limfjordsrådets 
arbejde under Grøn Vækst diskuteres. 
 
Baggrund: 
Regeringen og Dansk Folkepartis ”Aftale om Grøn Vækst” skal bl.a. udmønte Landdistriktsprogrammet 
for 2010-2013. Med det formål at understøtte en bredt funderet indsats er en andel af rammen afsat til 
kommuner og regioner, så de får mulighed for at opnå medfinansiering fra Landdistriktsprogrammet til 
igangsættelse af egne aktiviteter. 
 
Der udarbejdes derfor i et samspil mellem kommuner og tilhørene region 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 en budgetramme. 
 
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. 
 
Der er pt. nogle praktiske problemer med to regioner i oplandet til Limfjorden og en pulje, der er 
konkurenceudsat. Disse er dog ikke tilstede efter 1. november, når midlerne er fordelt mellem 
regionerne.  
 
Der var enighed om, at når programmerne er vedtaget kan det være hensigtsmæssigt medfælles 
ansøgninger udarbejdet af fælles medarbejdere i Sekretariatet. På næste møde diskuteres på ny 
opgaven, prioritering mv. 
 
  
 

3. Arbejdsplan og Budget for 2012. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at embedsmandsgruppen anbefaler, at Limfjordsrådet godkender arbejdsplan og budget 

2012 herunder, at det forventede overskud i 2012 overføres til 2013. 

 

Baggrund: 

Arbejdsplan og budget for 2012 forventes forelagt Limfjordsrådet på møde den 23. september 2011. 
 
Sekretariatet har i vedhæftede budgetudkast lagt op til et uændret kontingent. 
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Der forventes med udgangen af 2012 at være et resultat på ~156.000 kr. Overskudet er under 
forudsætning, at konsulenttimer til løsning af opgaver ud over de 2,7 personer ansat i Sekretariatet, 
indkøbes internt i Aalborg Kommune. 
 
Bilag: 
Arbejdsplan og budget for 2012 vedlægges dagsordenen. 
 
Michael Damm gennemgik arbejdsplan og budget 2012 (se også vedlagte slides).  
 
Budgetforslaget ændres så det er tydeligt, hvad der kan løses inden for normeringen på  de 2,7 pe. 
 
Timetallet til Grøn Vækst opgaven med sekretariatsbistand primært til de projekter, der går på tværs af 
kommunerne, vurderes i relation til de 156.000 kr., der var anbefalet overført til 2012  – Opgaven 
præsenteres sammen med opgaver udover de 2,7 pe, herunder kommunale handleplaner og P-ådale. 

 
Embedsmandsgruppen anbefaler, at der anvendes Kommunale konsulenter og ikke eksterne. 
 
 

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

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen til Limfjordsrådet indstiller, at Lindenborg Å udspring, 

Øster Å, Støjbjerg Engsø, samt Højris indgår i VOP’en til erstatning for de projekter, der udgår.  

 

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 teknisk forundersøgelse har Jammerbugt og Aalborg Kommune meddelt Sekretariatet, at 

projekterne ”Ryå” og ”Binderup Å – Tilløb” ikke kan realiseres. Konklusionen på de tekniske 

forundersøgelser var i begge tilfælde, at kvælstoffjernelsen ikke var tilstrækkelig kombineret med en 

manglende lodsejertilslutning i Binderup Å tilfældet. Ryå-projektet var forudsat at fjerne 21,1 ton N/år 

(386,2 ha), mens Binderup å var forudsat at fjerne 5 ton/år (24 ha.). 

 

Der er endvidere flere projekter (Stubdrupbæk, Vestersø, Bjørndalkær og Simested Å midt), hvor 

kvælstoffjernelsen/projektarealet i forbindelse med forundersøgelsen vurderes at blive mindre end først 

antaget.  

 

Ovenstående betyder at: 
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 VOP-Projekterne i deloplandet ”Limfjorden i øvrigt” fjerner efter de foreløbige beregninger 

221,8 ton N/år. Med mulighed for en 10 % overimplementering kan der skrives nye projekter ind 

i VOP’en svarende til en kvælstoffjernelse på 47,5 ton N/år.  

 Kvælstoffjernelsen i VOP-Projekterne i deloplandet ”Hjarbæk Fjord” er nedskrevet med 4,4 ton 

til 61,6 ton (mål for kommunal andel af vådområder i dette delopland er 60,8 ton). 

 

Bilag:  

Prioriteringslisten udarbejdet efter Limfjordsrådets vedtagne kriterier vedlægges dagsordenen. 

 

Niels Vedel gennemgik prioriteringslisten (se også vedlagte slides). Der var enighed om, at: 

 Vådområdeprojektet ”Nees Vig” (delopland ”Limfjorden i øvrigt”) bliver sprunget over på back-

up listen. Den foreløbig vurderede omkostningseffektivitet ligger på 1.270 kr./kg. N og dermed 

langt over de 866 kr./kg. N., der er meldt ud af Naturstyrelsen. 

 I Hjarbæk Fjord oplandet vil en omkostningseffektivitet på 1.270 kr./kg. N være mere acceptabel 

fordi deloplandet er væsentligt mindre og der udover et enkelt projekt ikke er billige projekter i 

dette delopland.  

 Simested Å udspring udvides med ”Bradstrup Sø”. Dette som følge af, at den tekniske 

forundersøgelse viser, at dette vil være den mest hensigtsmæssige afgrænsning af 

projektområdet.  

 De to store projekter ”Solbjerg Engsø” og ”Resenkær” springes ikke over selv om, de 

efterfølgende mindre projekter i modsætning til ”Solbjerg Engsø” og ”Resenkær” ville kunne 

rummes indenfor den tilladte 10 % overimplementering i deloplandet ”Limfjorden i øvrigt”. 

 

Aalborg Kommune orienterede om, at Byrådet endnu ikke havde nikket ja  til en medfinansiering af Øster 

Å projektet og at det derfor blev trukket. Der var dog enighed om, at projekter principielt set kan 

opprioriteres med en kommunal medfinansiering begrundet i andre interesser end kvælstoffjernelse.  

 

Når Øster Å projektet ikke indarbejdes i VOP’en er der mulighed for at tage ”Solbjerg Engsø” projektet 

med i stedet. Arne Kirk melder tilbage til Sekretariatet om Morsø kan tage dette projekt med nu. 

 

5. Forslag til overvågningsprogram for Limfjorden. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at ambitionsniveauet for et forslag fra Limfjordsrådet til et overvågningsprogram 

for Limfjorden diskuteres. 

 

Baggrund: 

På Limfjordsrådets visionsdag den 27.05.2011 var der fra politisk side ønske om, at tilsynet med 

Limfjorden bliver bedre. Holdningen var, at effekten af de tidligere indgreb skal dokumenteres med ”up 

to date” data, der i højere grad er baseret på konkrete målinger. Data skal have en validitet, så de er 

anvendelige.  
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Der blev efterspurgt et forslag fra Embedsmandsgruppen til et fornuftigt overvågningsprogram / kort 

med målestationer. 

 

Med baggrund i Limfjordsrådets henvendelse om manglerne i det statslige overvågningsprogram har 

Miljøminister Karen Ellemann svaret, at en faglig dialog om det fremadrettede arbejde med natur- og 

miljøovervågningen kan være givtig. Ministeren har derfor bedt Naturstyrelsen om at rette henvendelse 

til Limfjordsrådets Sekretariat med henblik på et dialogmøde mellem Limfjordsrådet og Styrelsen – 

Denne henvendelse er endnu ikke kommet. 

 

Bilag: 

Brev fra Miljøminister Karen Ellemann dateret 30. juni 2011. 

 

Embedsmandsgruppen anbefaler, at Limfjordsrådet på mødet med Naturstyrelsen har fokus på:  

 

1. Juraen – Hvornår er noget overvågning og hvornår er det en konkret sag. 

2. Steder hvor det er væsentligt med målestationer. 

3. Dokumentation af indsatsen i forbindelse med realisering af vandplanerne. 

 

6. Limfjordsrådets vision. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at udkast til Limfjordsrådets Strategipapir 

kommenteres i forhold til konsekvenser ved en godkendelse i Limfjordsrådet. 

 

Baggrund 

Med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet blev det på 

Limfjordsrådets møde 17. december 2010 besluttet at igangsætte et arbejde med Rådets vision 

herunder udarbejdelse af et strategipapir, der præciserer rammerne for Rådets arbejde. Strategipapiret 

skal fungere som retningsviser / bindeled mellem Limfjordsrådets vision og Rådets årlige 

handlingsplansarbejde.  

Strategipapiret er udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011. 

Rammerne for arbejdet har været sat ud fra de tidligere besluttede vedtægter for Limfjordsrådet. 

 

Bilag: 

Udkast til Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: ”En ren og bæredygtig Limfjord” er 

vedlagt dagsordenen. 

 

Niels Vedel gennemgik strategipapiret (Se vedlagte slides).  

 

Vedr. strategipapiret anbefaler Embedsmandsgruppen, at: 

 Teksten forenkles enkelte steder.  
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 Der ved præsentationen for politikerne udarbejdes én slide per afsnit og at hver ”dot” 

gennemgås. 

 Den tre dages høring i embedsmandsgruppen udvides til 1 uge. 

 I tilfælde hvor høringen indebære at en eller flere kommuner ikke kan nå at få en politisk 

behandling af sagen gøres der i breve, høringssvar m.m. opmærksom på dette. 

 

 
7. Næste møde i det politiske forum. 

 
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 23. september 2011 i Jammerbugt Kulturcenter (Aabybro) – 
Mødet starter kl. 9.00.  
 
Punkter til mødet den 23. september 2011 er: 

 Oplæg fra FERV vedr. samarbejde og forløb af vådområderealiseringerne 
(herunder behov for brevopfølgning?). 

 Vision / Strategi for Limfjordsrådet.  
 Grøn vækst – Rammeprogram for landdistriktsmidlerne for henholdsvis Nord- og Midtjylland. 
 Arbejdsplan og budget for 2012. 
 Revision af Vandoplandsplanen (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 
 Forslag til overvågningsprogram for Limfjorden. 
 

Embedsmandsgruppen anbefaler at: 
 
Status for vådområdeindsatsen fremgår af kortmaterialet under punktet ”Revision af 
Vandoplandsplanen”.  
 
Overskriften til sidste punkt med ”Forslag til overvågningsprogram for Limfjorden ” ændres. 
 

8. Revision af aftale om udlån af medarbejdere fra Limfjordsrådets Sekretariat til medlemskommunerne. 
 
Det blev aftalt at revidere aftalen om udlån af medarbejdere fra Limfjordsrådets Sekretariat til 
medlemskommunerne i forbindelse med vådområdeindsatsen. Aftalen gøres bredere så, den rummer 
forundersøgelse og realisering af flere vådområder i hver enkelt medlemskommune. I praksis suppleres 
den løbende med snitfladebeskrivelser for de enkelte projekter.  
 

 
9. Orientering/Bordet rundt. 

 

Den nye Vandscooterbekendtgørelse blev drøftet. Reglerne er lempet væsentligt og det er nu muligt at 

sejle vandscooter uden for Natura 2000 områder, fredede områder og vildtreservater så længe den 

egentlige sejlads foregår 300 m fra kysten. 

 

10. Eventuelt. 
 
a. VVM for 3. Limfjordsforbindelse 
b. Næste møde. 
c. Andet 
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Viborg Kommune fremsender brev til Limfjordsrådet vedr. det afgivne høringssvar omkring VVM’en for 3. 
Limfjordsforbindelse. 


