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Forum Limfjordsrådet  

Tid 22. marts 2013 kl. 10.00 – 12.00. 

Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 
Nørresundby, Lok. 157 og 158 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 
 
 
 

Christen Dam Larsen, Herning 
Jørgen Bing, Hjørring 
Finn Thøgersen, Holstebro 
Karsten Filsø, Holstebro 
Jørgen Nørby, Lemvig 
Arne Noe, Lemvig 
Poul Roesen, Morsø 
Jørgen Bruno Andersen, Randers 
Dorthe Dalsgaard, Skive 
Helle Lyng, Struer 
Henrik Gregersen, Thisted 
Jens Lauritzen, Vesthimmerland 
Erik Busse, Aalborg 
Mariann Nørgaard, Aalborg 
 
Embedsmandsgruppen 
Thomas Lomholt, Hjørring Kommune 
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro 
Thomas Damgård, Lemvig 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord 
Ivan Holm, Rebild 
Per Schriver, Skive 
Torben Mølgaard, Struer 
Elise Stilling, Vesthimmerland 
Jørgen Jørgensen, Viborg 
 
Michael Damm, Sekretariatet 
Niels Vedel, Sekretariatet 
 
Kystdirektoratet, Carlo Sørensen (pkt. 2) 
 
 
Mikael Klitgaard, Brønderslev 
Per Harfeld, Hjørring 
Jens-Bernhard Knudsen, Herning 
Jens Chr. Golding, Jammerbugt 
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt 
Ikast-Brande Kommune 
Frederikshavn Kommune 

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 



 
 

2 
 

Preben Christensen, Mariagerfjord 
Gert Fischer, Rebild 
Morten Lem, Rebild  
Per Jakobsen, Struer 
Bjarne Jensen, Vesthimmerland 
Claus Clausen, Viborg 
Jens Ravn, Viborg 
 
Eva Glæsner, KKR-midt (observatør) 
Line Rohde Olsen, KKR-nord (observatør) 
 

Mødeleder Poul Roesen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 2. april 2013 

Sagsnr./Dok.
nr. 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
 

2. Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord i relation til klimaforandringerne og stigningen i 
stormflodsvandstanden. 
 
Indstilling: 
Kystdirektoratets orientering om Thyborøn Kanal tages til efterretning. 
  
Baggrund: 
Limfjorden har i lange perioder været adskilt fra Vesterhavet af en smal landtange. I disse perioder har 
den vestlige del af Limfjorden været helt fersk. Adskillige gange er denne landtange imidlertid blevet 
gennembrudt i forbindelse med voldsomme storme, og højsalint vand fra Vesterhavet er skyllet ind i 
Limfjorden. 
 
I 1915-1918 blev Thyborøn Havn etableret, som er en af Danmarks største fiskerihavne. Der er således nu 
skabt en mere permanent åbning mellem Limfjorden og Vesterhavet. Vandudvekslingen mellem 
Limfjorden og Vesterhavet gennem Thyborøn Kanal er så stor, at der er en relativ høj og relativ stabil 
salinitet i hele Limfjorden. 
  
Thyborøn Kanal har siden åbningen til Nordsøen været genstand for diskussion. En af udfordringerne 
med Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord er i relation til klimaforandringerne og stigningen i 
stormflodsvandstanden. 
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Bilag: 
Kystdirektoratet har ultimo 2012 udarbejdet en rapport om Thyborøn Kanal og nogle af udfordringerne 
(se http://omkystdirektoratet.kyst.dk/thyboroen-kanal-og-vestlige-limfjord.html ) .” 
 
 Indstillingen blev godkendt. Der henvises til vedlagte slides og det på mødet udleverede resumé af 
Kystdirektoratets rapport om Thyborøn Kanal. 
 
Limfjordsrådet mener, at der er behov for, at Staten forsætter det gode arbejde og iværksætter en 
nærmere afklaring af scenarierne fra Kystdirektoratets rapport. Ud over klimatilpasningsvinkelen har 
resultatet også betydning for arbejdet med fremtidige generationer af vandplaner. Der udarbejdes 
derfor en opfordring til relevante ministre om, at en sådan afklaring af scenarierne fremmes. 
 
Limfjordsrådet følger med interesse Kystdirektoratets arbejde og bidrager om muligt gerne med 
oplysninger mv. i det omfang det efterspørges.  

Limfjordsrådet vurderer endvidere, at emnet vil være relevant at tage op i KKR-regi og opfordre hertil.  

3. Status for vandplanarbejdet, evaluering af kommunalreformen og 2. generationsvandplaner  
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller at: 

• Orienteringen om status for vandplanarbejdet m.v. tages til efterretning. 
• Länsstyrelsen Västra Götalands Län inviteres til at fortælle om ”Svenske ”Vattenråd” – 

organisering og samarbejde i vandplanarbejdet i Sverige” på Limfjordsrådets møde den 21. juni 
2013. 

  
Baggrund: 
Natur- og Miljøklagenævnet ophævede 3. december 2012 de statslige vandplaner. I skrivelse af 
12.12.2012 orienterer Naturstyrelsen kommunerne om, at Vandplanerne skal betragtes som endnu ikke 
endeligt vedtaget.  Naturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at de tidligere amtsregionplaner 
dermed genopstår som landsplandirektiver. 

Endvidere er Kommunalreformen nu blevet evalueret af et udvalg, der konkluderer, at der ikke er grund 
til at lave afgørende om i opgavefordelingen mellem stat og kommuner på milljøområdet. Således 
anbefaler udvalget, at kommunerne forsat skal varetage opgaverne med vandmiljø, naturplaner, §3-
natur og husdyrgodkendelser. 

Endelig er debatten om anden generations vandplaner startet. Miljøminister Ida Auken har understreget, 
at lokal opbakning er vigtig for tilblivelsen og gennemførelsen af anden generations vandplanerne. 
Ministeren har fremhævet tanken om lokale vandråd, som det blandt andet kendes fra Sverige, som en 
idé, der kan være med til at sikre lokal opbakning om vandplanerne. I den nærmeste fremtid er det 
afgørende at få afklaret Limfjordsrådets ambition og holdning til rådets rolle i implementering af anden 
generations vandplanerne. 

Indstilling blev godkendt.  

Datoen for næste rådsmøde bliver muligvis rykket 8 dage. 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/thyboroen-kanal-og-vestlige-limfjord.html
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4. N-vådområder (punkt for VOS’en for Limfjorden) 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller at: 

• Forslag til statusbrev til Naturstyrelsen godkendes. 
• Der i N-vandoplandsplanen overimplementeres med op til 20 % ekstra ift. de angivne måltal på 

hovedvandoplandsniveau. 
• Styringen og strategien omkring indsatsen drøftes. 

 
Baggrund: 
På Limfjordsrådets møde 23. november 2012 blev det besluttet, at der på næste møde skulle drøftes en 
nærmere strategi vedr. vådområdeindsatsen, herunder eventuel fornyet henvendelse til Naturstyrelsen 
om forsinkelser i indsatsen i oplandet til Limfjorden. 
 
Den Nationale Styregruppe for vådområdeindsatsen afholdt 30.11.2012. Af referatet fremgår det, at 
Styregruppen mener, at: 

• Fremdriften set i fohold til lignende indsatser samlet set er god men, at den er gået i stå. Der er 
planlagt møde med Vandoplandsstyregrupper, hvor indsatsen i særlig grad står stille, om 
barrierer og løsningsmuligheder, og opsøgende indsats i øvrigt i forhold til 
Vandoplandsstyregrupperne. 

• Der skal etableres en mulighed for at gennemføre ekstra forundersøgelser. Der kan arbejdes 
med op til 20 % ekstra ift. de angivne måltal på hovedvandoplandsniveau. 

 
Sekretariatet gennemgår seneste og forventede ændringer i VOP’en.  
 
Bilag:  
Kopi af gældende Vandoplandsplan vedlægges dagsordenen. 
Udkast til statusbrev til Naturstyrelsen vedlægges dagsordenen. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
 
Brevet tilrettes for så vidt angår: 

• I overskriften i de to første afsnit fremhæves det, at det er forsinkelser under henholdsvis 
”…realiseringen…” og ”…forundersøgelserne…”. 

• I første afsnit fremhæves, at de supplerende fosforundersøgelser giver en projektpause. 
• Overskriften i sidste afsnit blødes lidt op: ”Forslag til ændringer…kan fremme hurtigere pro…” 
• Brevet sendes cc til KL (Troels Garde Rasmussen). 

 
Referat af seneste møde i ”Den Nationale Styregruppe tilknyttet vådområdeindsatsen” vedlægges 
referatet fra dagens møde. 
 

5. Fosfor ådale(punkt for VOS’en for Limfjorden) 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller: 

• At forslag til statusbrev til Naturstyrelsen og pressemeddelelse godkendes. 
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• At fremdriften i fosforvådområderne drøftes. 
 
Baggrund: 
På grund af tekniske problemstillinger, mangler i tekniske anvisninger m.m. har fem projekter været 
forsinket i forhold til den oprindelige deadline. Jf. P-VOP’en skal disse afsluttes 1. april 2013. 
 
Vedhæftede udkast til pressemeddelelse forventes at være mest relevant i relation til Altinget o. lign., 
som en start på en debat blandt beslutningstagere om P-ådale som virkemiddel. Den er knap så relevant 
i relation til de lokale medier. 
 
Sekretariatet gennemgår seneste og forventede ændringer i VOP’en. 
 
Bilag: 
Udkast til statusbrev til Naturstyrelsen og pressemeddelelse vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt. 
 
I brevet tilføjes som en sidste linje i afsnittet om ”For få midler afsat”:  

• ”Som ved N-vådområder bør køb / salgsinstrumentet eksempelvis også kunne anvendes ved P-
ådale.”  

 
6. Miljøgodkendelse til udledning af saltbrine fra Naturgaslageret i Ll. Torup. 

 
Indstilling: 
Formandskabet indstiller at: 

• Det drøftes om Limfjordsrådet skal tage sagen op på ny. 
 
Baggrund: 
Fjordvenner.dk har 19. januar 2013 henvendt sig til Limfjordsrådet. Af henvendelsen fremgår det, at 
Fjordvenner.dk ikke mener, at Energinet.dk overholder deres miljøgodkendelse i forbindelse med 
udledning af urenset saltbrine ud for havnen i Sundstrup og Virksund (Viborg og Skive Kommune), 
herunder:  

• Udlederkravet om en salinitet på maks. 28 psu. 
• Vandindtagsmængden fra Hjarbæk Fjord. 

 
Af et efterfølgende brev sendt c.c. til Limfjordsrådet fremgår det endvidere, at Fjordvenner.dk mener, at 
saltbrinen fra udskylning af saltkaverner ved Energinet.dk medfører okkerudfældning og er skyld i 
fiskedød.  

 
Limfjordsrådet afgav i maj 2010 et høringssvar i forbindelse med Miljøcenter Århus (myndighed) 
høringsudkast til vurdering af virkninger på miljøet (”Miljørapport og VVM-redegørelse”) samt udkast til 
miljøgodkendelse med udledningstilladelse for udvidelse af naturgaslageret ved Ll. Torup. Det har 
efterfølgende været aftalt, at Limfjordsrådet kun tager sagen op på ny, hvis de tre involverede 
medlemskommuner (Skive, Vesthimmerland og Viborg) ser et behov for det. 
 
Bilag: 

• Henvendelse til Limfjordsrådet fra Fjordvenner.dk (19. januar 2013) vedlægges dagsordenen.  
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• Ll. Torup Gaslagers egenkontrol for så vidt angår salinitet og flow kan tilbage til sept. 2012 følges 
her: http://miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk/overvaagning-af-udledning  

 
De tre involverede medlemskommuner ser pt. ikke umiddelbart et behov for, at Limfjordsrådet tager 
sagen op på ny.  
 
Limfjordsrådet besluttede ikke at tage sagen op på ny. Limfjordsrådet konstaterede i øvrigt, at det er 
Miljøstyrelsens decentrale enhed i Århus, der er myndighed i sagen. Hvis Fjorvenner.dk mener, at 
Miljøstyrelsen svigter deres tilsynsforpligtigelse er det rette sted at henvende sig ved Folketingets 
ombudsmand.  
  

7. Limfjordsrådets regnskab for 2012 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at regnskab for 2012 tages til efterretning. 
 
Bilag: 
Regnskab for 2012 vedlægges dagsordenen. 

Indstilling godkendt. 

8. Orientering/Bordet rundt. 
• Formandskabsmøde mellem VOS Ringkøbing, Limfjorden og Nissum. 
• Stenrevsprojektet. 
• Havørred Limfjorden. 

 
Orienteringen blev taget til efterretning 

 
9. Eventuelt 

• Næste møde i Limfjordsrådet. 
 

     Datoen for næste rådsmøde bliver muligvis rykket 8 dage. Der var ikke øvrige punkter under eventuelt. 
 
Efter mødet serveres en sandwich til frokost 

http://miljo-overvaagning-limfjorden.ramboll.dk/overvaagning-af-udledning

