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1. Godkendelse af dagsorden. 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 

 
Indstilling godkendt.  
 
Interessentinddragelse i 2. generationsvandplanerne. 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 

• At udkast til model for interessentinddragelse i oplandet til Limfjorden under 2. generations 
vandplanarbejdet godkendes. 

 
Baggrund: 
Embedsmandsgruppen og virkemiddelgruppen afholdt den 7. juni en workshop om indsatsprogram, 
strategi og fremtid vedr. virkemidler samt interessentinddragelse i 2. generationsvandplanerne. 
 
På Limfjordsrådet møde 14. juni præsenterede Karin Olsson (Länstyrelsen Västra götalands län) et oplæg 
om etableringen af svenske ”Vandråd”. Limfjordsrådet besluttet på dette møde, at 
Embedsmandsgruppen til næste møde i Rådet (27. september) udarbejder et forslag til, hvordan 



 
 

3 
 

interessentinddragelsen hensigtsmæssigt kan foregå i oplandet til Limfjorden – en svensk model tilpasset 
Limfjorden / Danmark.  
 
Det forlyder nu, at der i anden generations vandplaner gennemføres en mål og rammestyring af 
kommunernes vand- og naturindsats og at en svensk model med ”Vandråd” bliver aktuel. 
Indsatsprogrammet udarbejdes på vandoplands-niveau og der forventes en VOS-model, hvor specielt 
vandløbsindsatsen kommer i spil. Meget tyder på, at Vandråd skal være etableret i 1. kvartal 2014 med 
dialog og forslag til indsatsprogram i 2. og 3. kvartal 2014. 
 
Forventeligt skal der oprettes ét vandråd for hvert hovedvandopland.  
 
Vedlagte forslag til notat er udarbejdet på denne baggrund. 
 
Bilag: 

• Udkast til model for interessentinddragelse i oplandet til Limfjorden under 2. generations 
vandplanarbejdet 

   
Notat om model for interessentinddragelse i oplandet til Limfjorden under 2. generations 
vandplanarbejdet blev godkendt. Dermed indledes interessentinddragelsen med afholdelse af en 
temadag.  
 
Sekretariatet orienterede om det lovforslag vedr. ”Lov om vandplanlægning”, der er i høring (13. 
september – 11. oktober 2013). Der henvises til vedlagte slides fra dagens møde. 
 
I relation til lovforslaget blev det understreget at: 

• Der skal være en klar rollefordeling i opgaven omkring vandplanlægning og 
interessentinddragelse. Endvidere skal opgavens afgrænsning tydeligt fremgå.   

• Grundlaget og dermed det udgangspunkt, der skal diskuteres ud fra, skal være på plads fra 
starten og forankret ved interessenterne. 

• Tidsplanen i opgaven er ikke rimelig. 
 

Sekretariatet udarbejder et forslag til høringssvar på ”Lov om vandplanlægning” og sender det i en 
uges høring ved Limfjordsrådet. 
 

2. Øget samarbejde mellem VOS for Limfjorden og VOS for det nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 

• At forslag til ”Rammeaftale for samarbejde mellem Limfjordsrådet og Vandoplandsstyregruppen 
for henholdsvis det nordlige Kattegat / Skagerrak og Mariagerfjord” nu sendes til underskrift i 
kommunerne.  

 
Baggrund: 
På sidste møde i Embedsmandsgruppen blev det besluttet, at et styrket samarbejde mellem 
Limfjordsrådet og Vandoplandsstyregruppen for det nordlige Kattegat og Skagerrak i 2. 
generationsvandplanerne snarligt skulle drøftes på møde i Limfjordsrådet. 
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På Limfjordsrådets møde 17. maj 2010 besluttede Limfjordsrådet en ”Rammeaftale for samarbejde 
mellem Limfjordsrådet og Vandoplandsstyregruppen for henholdsvis Kattegat / Skagerrak og 
Mariagerfjord”. Det blev i den forbindelse understreget, at der er selvstændige budgetter for de tre 
styregrupper og at grupperne kan købe ydelser af sekretariatet til samme pris som Limfjordsrådet.  
 
Det har ikke tidligere været aktuelt, at få denne aftale formelt underskrevet ved kommunerne. 
 
Embedsmandsgruppen påpeger, at der er tale om en rammeaftale, der hvor det er hensigtsmæssigt giver 
en mulighed for at koordinerer møder mv. i VOS’erne. Det står dog de enkelte VOS’er frit for at 
organisere arbejdet herunder arrangere møder uafhængigt af hinanden også.  
 
Bilag: 

• ”Rammeaftale for samarbejde mellem Limfjordsrådet og Vandoplandsstyregruppen for 
henholdsvis det nordlige Kattegat / Skagerrak og Mariager Fjord” (Godkendt af Limfjordsrådet 
17. maj 2010). 

 
Indstilling godkendt 

 
3. Vedtægtsændringer. 

 
Indstilling: 
Formandskabet indstiller: 

• At formandskabets forslag til vedtægtsændringer godkendes. 
 
Baggrund: 
Jf. vedtægternes §11 gælder det at: 

• ”Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, 
at mindst 2/3 – to-tredjedele – af de afgivne stemmer er for forslaget.” 

 
Poul Roesen orienterede på rådsmødet 14. juni om hendelsen fra Aalborg Kommune vedr. et ønske om 
ændring af Limfjordsrådets vedtægter. Aalborg Kommune ønsker således, at krav i vedtægterne om, at 
Aalborg Byråds repræsentanter skal udpeges fra byrådets midte, udgår. 
 
Embedsmandsgruppen drøftede sagen på møde den 13. september og gør opmærksom på, at det er 
vigtigt, at kommunerne er direkte repræsenteret i Limfjordsrådet. 
 
 
Nuværende formulering i vedtægter 
 
”§ 8  
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.  
Det Politiske Forum sammensættes af 1 -2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- 
og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere).  
En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.  
Repræsentanter og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.” 
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Forslag til formulering der tilgodeser Aalborg Kommune: 
 
”§ 8  
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.  
Det Politiske Forum sammensættes af 2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner –  
Repræsentanterne vælges fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det 
udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere). Repræsentanterne kan dog også vælges udenfor Byrådets 
midte.  
Repræsentanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.” 
 
Formandskabets forslag til vedtægtsændring er: 
 
”§8  
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. 
Det Politiske Forum sammensættes af 2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner. 
Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og 
Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan 
udpeges udenfor Byrådets midte. 
Repræsentanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”  
 

Bilag: 
• Henvendelse fra Aalborg Kommune vedlægges. 
• Gældende vedtægter for Limfjordsrådet vedlægges. 

 
Limfjordsrådet besluttede, at henvendelsen fra Aalborg Kommune ikke kunne imødekommes. 
Limfjordsrådets rolle i forbindelse med det kommunale vandplanarbejde m.v. gør, at Limfjordsrådet 
mener, det er vigtigt, at Byrådene er direkte repræsenteret i Limfjordsrådet. 
 
Limfjordsrådet besluttede at sende nedenstående forslag til vedtægtsændringer til behandling i 
medlemskommunerne: 
 
”§8  
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. 
Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner. 
Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og 
Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan 
udpeges udenfor Byrådets midte. 
En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer. 
Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”  
 
§ 13 
Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:  
Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten 
m.fl.  
Som mødeleder.  
Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.  
Formandskabet skal være folkevalgt. 
Formand og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode. 
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Kommunerne anmodes om, at sagen behandles i den nuværende byrådsperiode – Evt. via en haster 
procedure. 

 
 

4. N-vådområder (Pkt. for VOS) 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller: 

• At udkast til Brev til Fødevareministeren med c.c. til Miljøministeren godkendes. 
 
Baggrund: 
Der er søgt om forlængelse af Lilleå projektet (Vesthimmerlands Kommune).  
 
I forbindelse med sagsforløbet er det kommet frem, at NaturErhvervstyrelsen fremadrettet 
tilsyneladende ikke vil forlænge projekter ud over 1. februar 2015 med følgende begrundelse:  
 
"Det bemærkes, at der er meddelt forlængelse frem til 01-02-2015 og ikke som anmodet frem til 01-08-
2015. Jf. Rådets Forordning nr. 1698/2005 art. 71, 1, skal alle tilskud skal være udbetalt inden den 31-12-
2015. Af denne grund skal projektet afsluttes senest den 01-02-2015 og der er ikke mulighed for 
projektforlængelse ud over den 01-02-2015". 
 
NaturErhverstyrelsen har telefonisk bekræftet, at som det ser ud nu, vil datoen 01.02.2015 være den 
slutdato alle vådområdeprojekter i Danmark fremadrettet vil få. Det er endvidere oplyst at 
NaturErhvervstyrelsen er i dialog med Kommissionen og Naturstyrelsen om problemstillingen. 
 
Sekretariatet gennemgår kort seneste og forventede ændringer i VOP’en. 
 
Bilag: 

• Udkast til Brev til Fødevareminister Karen Hækkerup vedlægges dagsordenen. 
 
Brev til Fødevareminister Karen Hækkerup blev godkendt. 
 
Forslag til pressemeddelelse blev runddelt på mødet. 
Pressemeddelelsen blev godkendt med følgende ændringer: 

• Nøgletallene fra N-Vandoplandsplanen indarbejdes. 
• I andet afsnit præciseres det, at det er: ”… to tredjedele af den kommunale 

vådområdeindsats…”. 
• I tredje afsnit omformuleres den sidste sætning. 

 
5. Fosfor ådale (Pkt. for VOS). 

 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 
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• At P-ådalsprojekterne, der er forundersøgt, skal realiseringsansøges hurtigst muligt uanset 
økonomiske udfordringer m.m. 

 
Baggrund: 
Naturstyrelsen / Den Nationale Styregruppe har evalueret de indkomne første 25 % af 
forundersøgelserne. I den forbindelse er det meldt ud: 

• Den Nationale Styregruppe har besluttet, at indsatsen kører videre. Dog undersøges 
mulighederne for at indføre køb/salg ifm. projekterne. 

• Projekter uden køb/salg bør nu ansøge om realisering. 
• Projekter som forudsætter køb / salg kan også ansøge om realisering, hvis forundersøgelserne 

er tilstrækkeligt grundlag for projektet. Køb/salg kan dog først iværksættes, fra det tidspunkt 
dette er juridisk muligt (Bekendtgørelsen er ændret). 

• De projekter, som efter gennemført forundersøgelsehar vist sig ikke at kunne gennemføres af 
øvrige tekniske og lodsejermæssige grunde skal registreres som opgivne på P-VOP’en. Derefter 
bør alternative projekter udvikles. 

• I nogle områder viser de foreløbige forundersøgelser, at det er vanskeligt at etablere projekter i 
den forudsatte form. I den forbindelse arbejder Naturstyrelsen videre med overvejelser om en 
anden udformning f.eks. fosforbassiner. Dette afventes. 

 
I oplandet til Limfjorden er der problemer med at finde egnede arealer til P-ådale, og det er specielt en 
udfordring at etablere dem inden for den af staten fastsatte økonomiske ramme. 
  
Bilag: 
Naturstyrelsens notat om resultatet af forundersøgelser af 18 fosforvådområder og mulige 
justeringer/suppleringer af virkemidlet vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt 
 

6. Fællesskab om Fakta – Møde med Miljøministeren 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
• Et eventuelt møde med Miljøminister Ida Auken drøftes.  

 
Baggrund: 
I svar (okt. 2012) på Limfjordsrådets henvendelse til Miljøminister Ida Auken vedr. randzoner og 
fosforådale har Miljøministeren foreslået at afholde møde, når den nationale styregruppe har drøftet 
resultatet af de første forundersøgelser af fosforvådområder. Den nationale styregruppe drøftede dette 
på møde 11. juni.  
 
Miljøminister Ida Aukens svar på Limfjordsrådets seneste skrivelse til Miljøministeren vedr. de fem 
vandveje, herunder ”fællesskab om fakta” præsenteres i den forbindelse. 
 
Bilag: 

• Limfjordsrådets brev til Miljøministeren vedr. ”Fælleskab om fakta”. 
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• Miljøminister Ida Aukens svar til Limfjordsrådet. 
 
Der arbejdes på, at få etableret mødet med Miljøminister Ida Auken.  
Foreløbigt forslag til dagsorden for Ministermøde: 

• P-ådals indsatsen. 
• De 5 vandveje herunder vandråd og ”Fællesskab om Fakta”. 
• Anbefalinger fra Limfjordsrådet vedr. Landbrugskommissionens rapport (særlig centrale 

punkter). 
 
 

7. Høring af Statens arbejdsprogram for de næste vandplaner. 
 
Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 
• Udkast til høringssvar vedr. Statens arbejdsprogram for de næste vandplaner godkendes.  

 
Baggrund: 
De næste vandplaner skal være endeligt vedtaget den 22. december 2015. Naturstyrelsen har i den 
forbindelse udsendt et udkast til arbejdsprogram for de næste vandplaner i 6 måneders høring (frem til 
den 18. november).   
 
Limfjordsrådet har i forbindelse med tidligere vandplanhøringer afgivet høringssvar for så vidt angår 
generelle problemstillinger vedrørende vandoplandet og problemstillinger som er fælles for de 18 
medlemskommuner.   
 
Bilag: 

• Udkast til Limfjordsrådets høringssvar vedlægges dagsordenen. 
• Arbejdsprogram og tilhørende høringsbrev for næste generations vandplaner kan ses her: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Proces-
milepael/Anden_generation/  

 
Indstilling godkendt. Tidsplan fremgår af vedlagte slides. 

 
8. Presse  

 
Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 
• At eventuelle pressehenvendelser drøftes herunder, at pressemeddelelse vedr. ”Havørred 

Limfjorden” tages til efterretning. 
 

Baggrund: 
Der er i forbindelse med opstarten af ”Havørred Limfjorden” udsendt en pressemeddelelse. Med den 
store kommunale indsats for genskabelse af selvreproducerende ørredvandløb, vil der være basis for at 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Proces-milepael/Anden_generation/
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Proces-milepael/Anden_generation/
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skabe et bæredygtigt fiskeri, der på sigt vil medføre et øget antal gæster ved fjorden. Det igangsatte 
forprojektet skal bane vejen for et hovedprojekt om lystfiskerturisme ved Limfjorden. 
 
Forprojektet er finansieret af Region Nordjylland samt Viborg, Struer, Lemvig, Holstebro og Skive 
Kommune. 
 
Indstilling godkendt 

 
9. Orientering/Bordet rundt. 

• Møde med Landbrug og Fødevarer. 
• Status på Limfjordsrådets økonomi og ansættelse af 2 medarbejdere i Sekretariatet. 

Referat fra mødet med Landbrug og Fødevarer vedhæftes indeværende referat til orientering. 

Poul Roesen orienterede om, at der i relation til problemer med 5.000 overløbsbygværker havde været 
en artikel om, at kommunerne skulle feje for egen dør. Der var enighed om, at det var vigtigt, at man 
hjemme i kommunerne tager hånd om denne udfordring. 

 
10. Eventuelt. 

 
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 29. november 2013. 
Sekretariatet afklarer og giver besked om, hvor mødet afholdes. 


