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Forum Limfjordsrådet  

Tid 29. november 2013, 10.00 – 12.00   

Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 
Skive, Sallingsundsalen.  

   

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Christen Dam Larsen, Herning 
Jens-Bernhard Knudsen, Herning 
Finn Thøgersen, Holstebro 
Karsten Filsø, Holstebro 
Jens Chr. Golding, Jammerbugt 
Arne Noe, Lemvig  
Poul Roesen, Morsø 
Morten Lem, Rebild 
Helle Lyng, Struer 
Henrik Gregersen, Thisted 
Bjarne Jensen, Vesthimmerland 
Jens Lauritzen, Vesthimmerland 
Claus Clausen, Viborg 
Erik Busse, Aalborg 
 
Eva Glæsner, KKR-Midt, observatør  
 
Embedsmandsgruppen: 
Asger Nielsen, Brønderslev 
Thomas Lomholt, Hjørring 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt 
Thomas Damgaard, Lemvig 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord 
Lars Sandberg, Randers 
Bo Lodbjerg, Rebild 
Per Nørmark, Skive 
Torben Mølgaard, Struer 
Jesper Holt Jensen, Thisted 
Elise Stilling, Vesthimmerland 
Hanne Stadsgaard Jensen, Viborg 
Michael Damm, Sekretariatet 
Niels Vedel, Sekretariatet 
 
Mikael Klitgaard, Brønderslev 
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt 
Jørgen Bing, Hjørring 
Per Harfeld, Hjørring 
Preben Christensen, Mariagerfjord 

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

Tlf. 9931 2000 

Fax 9931 2009 

www.limfjordsraadet.dk 

limfjordsraadet@aalborg.dk 
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Jørgen Bruno Andersen, Randers 
Gert Fischer, Rebild 
Jens Ravn, Viborg 
Dorthe Dalsgaard, Skive 
Per Jakobsen, Struer 
Mariann Nørgaard, Aalborg 
Ikast-Brande Kommune 
Frederikshavn Kommune 

 
 
 
Mødeleder 

Line Rohde Olsen, KKR-Nord, observatør 
 
 
Poul Roesen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 11. december 2013 

Sagsnr./Dok.
nr. 

 

 

 

 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 

Indstilling godkendt. 

 

2. Møde med Miljøministeren 
 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller at: 

 Orienteringen om møde med Miljøminister Ida Auken tages til efterretning.  

 

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.  
 
På rådsmødet den 27. september blev det besluttet, at der skulle arbejdes på, at få mødet med 
Miljøminister Ida Auken arrangeret med følgende forslag til dagsorden:  
 

 P-ådals indsatsen. 

 De 5 vandveje herunder vandråd og ”Fællesskab om Fakta”. 
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 Anbefalinger fra Limfjordsrådet vedr. Landbrugskommissionens rapport (særlig centrale 
punkter). 

 
Mødet blev afholdt den 21. november. 
 
Poul Roesen orienterede om mødet med Miljøminister Ida Auken. Kopi af opfølgningsbrev / referat 
vedlægges indeværende referat. 

 

3. Interessentinddragelse i 2. generationsvandplanerne. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 Udkast til dagsorden for en temadag for interessenter tages til efterretning. 

 Udkast til tidsplan tages til efterretning. 

 
Baggrund: 
Afholdelsen af en temadag om vandråd er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.  

 

Naturstyrelsen forventes også at afholde arrangementer om etablering af vandråd primo 2014.  

 

Forslag til tidsplan i 2014 vises nedenfor (detaljer ikke fastlagt i første kvartal).  

 

Konstituering af Limfjordsrådet og orientering om 

det kommende vandplanarbejde  

 

Møde med Kommunernes udvalg om det forestående 

vandplanarbejde i 2 arrangementer (vest og øst) 

 

Embedsmandsgruppemøde  

Temadag afholdes for interessenter  

Udarbejdelse af kommissorium for vandråd  

Behandling på møde i Embedsmandsgruppen  

Behandling på møde i Limfjordsrådet  

Byrådenes behandling af kommissorium  

Ministeren udmelder rammen (lovbestående af : 

 Udkast til konkrete miljømål. 

 Virkemiddelkatalog. 

 Foreløbig økonomisk ramme. 

 Tidsfrist for arbejdet. 

1.april (jf. lovudkast) 

Embedsmandsgruppemøde 11. april 

Limfjordsrådsmøde 2.maj 

Embedsmandsgruppemøde 13. juni 

Limfjordsrådsmøde 27. juni 

Embedsmandsgruppemøde 12. september 

Limfjordsrådsmøde 26. september 

Politisk behandling af forslag til 

indsatsprogrammerne 

September 

Kommuner sender forslag til indsatsprogrammernes 

supplerende vandløbsforanstaltninger til 

Naturstyrelsen 

1.oktober 

 (jf. lovudkast) 
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Bilag: 

Forslag til dagsorden for en temadag 

 
Indstilling godkendt. Første møde i det ”nye” Limfjordsråd afholdes 17. januar 2014.    
 

4. Vedtægtsændringer. 
 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 I fald der er kommuner, der ikke godkender vedtægtsændringen og som nedlægger ”veto” mod 

forslaget kan det ikke godkendes. 

 Nedlægges der ikke ”veto” kan forslaget til vedtægtsændring godkendes, hvis mindst 2/3 af 

kommunerne er for forslaget. 

 Udpegning til det ”nye” Limfjordsråd drøftes. 

 

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.” 

 

På rådsmødet 27. september besluttede Limfjordsrådet, 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 med mindst ét 
medlem 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. 
 

Ti Kommuner har meldt tilbage, at forslaget godkendes: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Ikast-
Brande, Mariagerfjord, Mors, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg.  
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Ifølge gældende vedtægter gælder det at: 

 

”§ 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.” 
 

Herning, Holstebro, Randers, Skive, Struer og Thisted har også godkendt ændringsforslaget. 

Lemvig Kommune forventer at behandle sagen på Byrådsmøde 18. december.  

Jammerbugt forventer at behandle sagen 4. december. 

 

Såfremt Jammerbugt og Lemvig godkender forslaget er forslaget om vedtægtsændring besluttet. 

 

Det anbefales det nye Limfjordsråd, at både ”rød” og ”blå” fløj er repræsenteret i formandskabet 

samt, at der vælges et formandskab alle kan have tillid til og som ”brænder” for opgaven. 

 

5. N-vådområder (Pkt. for VOS) 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller: 

 Limfjordens opland screenes for yderligere potentielle kvælstofvådområder. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådet sendte 16. oktober et brev til Fødevareminister Karen Hækkerup vedr. ændringer i 
tilsagnsperioder under vådområdeindsatsen. NaturErhvervstyrelsen har svaret. Ifølge svaret er 
overgangsreglerne forsat under forhandling, men der er indgået en uformel aftale med et indhold der 
muliggøre en forlængelse af afslutningsdatoerne. Forhandlingerne tyder på, at der kan opnås en løsning 
inden udgangen af 2013 således at overgangsreglerne kan træde i kraft primo 2014. 
 
Status samt seneste og forventede ændringer i VOP’en drøftes. Der er usikkerhed om 
gennemførligheden af flere af de nuværende projekter i VOP’en og det er begrænset hvormange 
omkostningseffektive projekter, der er tilbage på ”back-up” listen.  
 
Bilag  
NaturErhvervstyrelsens svar på Limfjordsrådets henvendelse vedlægges. 
 
Indstilling godkendes. 
 
Der var en drøftelse af ekspropriationsmuligheden. Det blev bemærket, at de 7,5 % afsat i budgettet 
til ekspropriation gælder for den økonomiske ramme afsat pr. opland. Det er den enkelte kommune og 
ikke Limfjordsrådet, der i givet fald træffer beslutningen. 
 

6. Fosfor ådale (Pkt. for VOS). 
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Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Muligheder for alternativer til P-ådale afklares i problematiske indsatsområder og Sekretariatet 

drøfter muligheden for gennemførsel af disse med Naturstyrelsen. 

 

Baggrund: 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 
fosforvådområder trådte i kraft 25. oktober 2013. Herefter kan NaturErhvervstyrelsen inden for de 
bevillingsmæssige rammer reservere økonomiske rammer for ansøgte projekter under et eller flere af 
følgende virkemidler: 

 Køb af projektjord i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 1275 af 2. november 2010 om 
jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.v. 
(jordfordelingsloven). 

 Jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven. 

 Tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af NaturErhvervstyrelsens 
bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold. 

 
Sekretariatet orienterer om fremdriften i P-ådalsindsatsen iøvrigt. I mange af projektområder er de 
tekniske forudsætninger ikke tilstede for at etablere P-ådale. Miljøministeren/Naturstyrelsen har på 
møde 21.11.2013 tilkendegivet, at de meget gerne hører om alternativer til P-ådals indsatsen. 
  

Indstilling godkendes. 

 

7. Udfordringer i vandplanarbejdet 
 
Indstilling: 
Formandskabet indstiller at: 

 Det på Rådsmødet drøftes, hvordan udfordringerne i vandplanarbejdet skal håndteres. 
 
Baggrund: 

 De nuværende rammebetingelser forhindrer målopfyldelse i fosfor-ådalsindsatsen (tekniske og 
økonmiske forudsætninger holder ikke). 

 Manglende overgangsregler, der kan muliggøre en forlængelse af afslutningsdatoerne for 
projekterne i kvælstof-vådområdeindsatsen, medfører risiko for, at kvælstof-
vådområdeindsatsen ikke når målopfyldelse. 

 Kort tidsfrist til udarbejdelse af indsatsprogram herunder inddragelse af vandråd.  

 Manglende helhedsorientering i indsatsplanlægningen og deraf følgende mangel på 
ressourceeffektivitet.  

 
Udfordringer og muligheder genovervejes med henblik på en eventuel præsentation og drøftelse i det 
”nye” Limfjordsråd. 
 

8. ”Havørred Limfjorden” 
 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at: 
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 Sekretariatet først i 2014 besøger Teknik og Miljøudvalgene i de ti kystkommuner omkring 
Limfjorden (i nogle medlemskommuner præsenterer forvaltningen selv hovedprojektet). 
Endvidere besøges også kommuner med repræsentanter i vækstforum. Dette med henblik på en 
præsentation af et hovedprojekt og en dialog om det videre forløb.  

 
Baggrund: 

Forprojektet til ”Havørred Limfjorden” startede op 1. september og forløber over seks måneder. 

Forprojektet danner grundlag for et større projekt ”Havørred Limfjorden”, der skal fremme 

lystfiskerturismen i området og forene miljø og turisme. 

 

Indstilling godkendes.  

 

9. Presse  

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At eventuelle pressehenvendelser drøftes. 

 

Der har ikke været pressehenvendelser til dagens møde. 

 

10. Orientering/Bordet rundt. 

 Første møde i det ”nye Limfjordsråd afholdes 21. februar 2014. 

 

Første møde i det ”nye” Limfjordsråd afholdes 17. januar 2014. 

 

11. Eventuelt. 
 

Der var ikke emner under eventuelt. 
 
12. Mødet afsluttes med frokost 

 


