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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 

2. Svenske ”Vattenråd” – Organisering og samarbejde i vandplanarbejdet i Sverige. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Orienteringen fra Länsstyrelsen Västre Götlands Län tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

I relation til 2. generationsvandplanerne har der fra statslig side i Danmark været en erkendelse af 

behovet for en større interessent inddragelse og lokal forankring af vandplanarbejdet end hidtil. Der har i 

den forbindelse være en del opmærksomhed rettet mod svenske ”Vattenråd”. Disse har således ofte 

været nævnt som et udgangspunkt for en tilsvarende dansk model med øget interessentinddragelse ved 

implementeringen af 2. generations vandplanerne.  

 

Länsstyrelsen Västre Götlands Län introducerer, hvordan vandplanarbejdet er organiseret og fungerer i 

Sverige, herunder præsenteres de forskellige aktører involveret – Statslige organer, Kommuner, Vandråd 

og andre. Der bliver endvidere en præsentation af de svenske vandplaners tilblivelse og hvordan 

interessenterne inddrages. Særlig fokuseres der i oplægget på, hvordan ”Vattenråd” dannes, er 
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organiseret, hvordan de arbejder og hvilke muligheder de har for at være involveret i 

beslutningsprocessen.  

Indstilling godkendt. 

Der henvises til vedlagte slides (dansk version af de præsenterede). Supplerende bemærkes det at: 

 Den svenske Hav- og vandmyndighed er kun 2 år gammel.  

 ”Vanddelegationer” er udpeget af Staten og er sammensat af repræsentanter for større 

virksomheder, kommuner, Län etc. men ikke interesseorganisationer. 

 Svenske vandråd har ikke egentlig formel beslutningskompetence. 

 Myndighederne følger ikke altid vandrådenes indstilling – Erfaringsmæssigt lyttes der til 

begrundede og konstruktive forslag. 

 Svenske vandråd varierer i størrelse og dækker fra 1 – 13 kommuner 

 Svenske vandråd arbejder på lokalt niveau – De større svenske vandråd har etableret 

arbejdsgrupper. 

 Kommunerne er initiativtager i forbindelse med det svenske vandrådsarbejde. Det tager tid før 

deltagere lærer hinanden at kende og vandrådene bliver velfungerende. 

 De svenske vandråd er forskelligt finansieret. I to Län er det Länsstyrelsen, der finansierer 

vandrådene, andre steder er det kommunerne og andre steder igen betaler interessenterne 

kontingent for at være med. 

 Svenske vandråd er i dag frivillige, men det diskuteres om der skal være et lovkrav om 

nedsættelse af vandråd. 

 Vandrådene rapportere årligt om aktiviteter til Länsstyrelserne. 

 Uenighed i vandrådene takles forskelligt. Nogle steder afgøres uenighed ved flertalsafgørelse, 

andre steder sendes flere forslag ind ved uenighed etc. 

 

3. Natur og Landbrugskommissionens afrapportering 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Orienteringen om hovedkonklusionerne fra Natur- og Landbrugskommissionens rapport tages til 

efterretning.  

 

Baggrund: 

Som en del af dens grundlag har Regeringen nedsat en hurtigt arbejdende uafhængig Natur- og 

Landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og 

miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til 

miljø- og naturindsatsen. 

 

Natur- og Landbrugskommissionen har efter et års arbejde offentliggjort sine anbefalinger 18. april. 

Resultatet er en rapport på 120 sider.  

 

Sekretariatet orienterer på mødet om rapportens hovedkonklusioner.  
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Indstilling godkendt.  

 

Der henvises til vedlagte slides præsenteret på mødet. 

 

På baggrund af pkt. 2 og 3 besluttede Limfjordsrådet, at Embedsmandsgruppen til næste møde i Rådet 

(27. september) udarbejder et forslag til, hvordan interessentinddragelsen hensigtsmæssigt kan foregå 

i oplandet til Limfjorden – En svensk model tilpasset Limfjorden/Danmark. 

 

Bilag: 

Natur- og Landbrugskommissionens rapport kan ses her: 

http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2

fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf  

 

Et faktaark med de vigtigste konklusioner kan ses her: 

http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2

fSlutrapport%2fFaktaark%2f2013-04-17+Faktaark+samling.pdf  

 

 

4. Limfjordskommission 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Der som svar på henvendelse sendes en kopi af Limfjordsrådets brev (16.04.2013) til 

Trafikministeren og Miljøministeren om sammentænkning af klimaudfordringer og vandplaner 

samt at der, som ministrene har konkluderet, ikke pt. ses et behov for nedsættelse af en 

kommission.  

 Der gøres i svarskrivelsen opmærksom på, at hvis det på et senere tidspunkt bliver aktuelt med 

en kommission, vil dette naturligt blive behandlet i Limfjordsrådet igen. Der ses derfor heller ikke 

et behov for det omtalte borgmestermøde.  

 Sekretariatet ikke bidrager med sekretærhjælp til afholdelse af det omtalte borgmestermøde. 

 

Baggrund: 

Jørgen Bülow Beck (Havnecon Consulting ApS) og Torben Larsen (AAU) har i brev af 22. marts 2013 til 
Limfjordsrådet, Transportministeren, Fødevareministeren og Miljøministeren foreslået, at der nedsættes 
en Limfjordskommission. Kommissionens opgave er at udarbejde et koordineret arbejdsgrundlag for 
planlægning af den fremtidige udnyttelse og sikring af Limfjorden samt dens nærliggende landområder.  
Det er afsendernes opfattelse, at en Kommission bør fokusere på følgende forhold:  
 

 Oversvømmelser i den centrale fjord forårsaget af indtrængende stormfloder fra Nordsøen 

 Kystsikring og stabilitet af Thyborøn Kanal Thyborøntangerne 

 Konsekvenserne af en reguleret lukning af Thyborøn kanal. 

 Forureningen af fjorden med næringssalte fra landbrug, byer og andre kilder. 

 Fiskeriet i fjorde herunder skrabning efter muslinger, udvikling af østersfiskeri mv. 

http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2fFaktaark%2f2013-04-17+Faktaark+samling.pdf
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2fFaktaark%2f2013-04-17+Faktaark+samling.pdf
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 Bevarelse og sikring af fjorden og dens omgivelser som et værdifuldt naturområde.  
 
På vegne af de tre ministre har Transportministeren besvaret henvendelsen, hvoraf det fremgår at de 
ikke ser et behov for en Limfjordskomité pt. 
 
De to afsendere har forespurgt om muligheden for, at Sekretariatet bidrager med sekretærhjælp til 
afholdelse af et borgmestermøde (borgmestre fra de berørte 9 kommuner sammen med en teknikker) 
om nedsættelse af en Limfjordskommission m.v. Uanset Transportministerens svar ønsker afsenderne 
forsat borgmestermødet afholdt. 
 
Bilag: 

Henvendelse af 22. marts 2013 vedr. forslag om nedsættelse af en Limfjordskommission vedlægges 

dagsordenen sammen med trafikministeriets svar til afsenderne. 

Indstilling godkendt. 

5. N-vådområder (Pkt. for VOS) 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At det undersøges om der kunne være flere potentielle vådområder i delvandoplandet ”Hjarbæk 

Fjord”. 

 

Baggrund: 

De første resultater af de supplerende fosforundersøgelser fra vådområder i oplandet til Limfjorden er 
nu blevet fortolket af DCE og Naturstyrelsen. For flere af projekterne har resultatet været positivt, mens 
det for enkelte kræver lidt projekttilpasninger i relation til at mindske risikoen for udvaskning af fosfor til 
sårbare områder. 
 
På mødet gennemgår Sekretariatet kort seneste og forventede ændringer i VOP’en. 
 
Indstilling godkendt.  
 
Højrisprojektet (Mors) er taget ud af Vandoplandsplanen.  
 
Lilleåprojektet (Vesthimmerland) er pt. usikkert på grund af 7 lodsejere, der ikke får lov til at etablere 
vindmøller i vådområdet – For dem er vindmøllerne en forudsætning for et ja til vådområdeprojektet. 
 
Fiskbækprojektet (Viborg) er pt. usikkert på grund af resultaterne fra de supplerende 
fosforundersøgelser / risikoen for betydende fosforudvaskning. 
 
Sekretariatet og Viborg Kommune undersøger om, der kunne være flere potentielle vådområder i 
delvandoplandet ”Hjarbæk Fjord”.  
 
Tilsvarende screener Randers Kommune for potentielle nye vådområder i oplandet til både Randers 
Fjord og oplandet til Limfjorden / Hjarbæk Fjord. 
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6. Fosfor ådale (Pkt. for VOS) 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At fremdriften (eller mangel på samme) i fosforvådområderne tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Efter telefonisk samtale 12.04.2013 er der på baggrund af Naturstyrelsens anbefalinger ikke indsendt 
ansøgninger til nye forundersøgelser eller realiseringer af P-ådale og der indsendes ikke sådanne før 
Naturstyrelsen / Den Nationale Styregruppe har evalueret de indkomne første 25 % af 
forundersøgelserne, herunder besluttet om der skal ske ændringer i det tekniske set-up, finansieringen 
m.m.  
 
Sekretariatet gennemgår kort status på mødet. 
 
Indstilling godkendt. 
 

7. Henvendelse til Miljøministeren vedr. datagrundlag for 2. generationsvandplaner, herunder 
overvågning og dokumentation.  
 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til brev til Miljøministeren godkendes. 

 

Baggrund: 

Formandskabet har anmodet om, at der udarbejdes et udkast til brev til Miljøministeren vedr. 

datagrundlaget for 2. generationsvandplanerne herunder behov for overvågning og dokumentation mv.  

 

Bilag: 

Forslag til brev til Miljøministeren vedlægges. 

 

Indstilling godkendt. 

 

8. Høring af vandplaner. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Sekretariatet udarbejder et ikke omfattende forslag til fælles høringssvar til 1. 

generationsvandplanerne. Der fokuseres på generelle problemstillinger og de elementer, der 

måtte være forandret siden sidste høring.  

 Sekretariatet udarbejder forslag til høringssvar for så vidt angår arbejdsprogrammet for 2 

generationsvandplanerne. 

Baggrund: 
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Miljøministeren har haft 1. generationsvandplaner i teknisk forhøring frem til 27.05.2013. De tilrettede 

høringsudkast forventes at komme i 6 måneders offentlig høring snarligt.  

 

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: 

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. 

 

9. Limfjordsrådets budget og arbejdsplan for 2014  
 
Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til budget for 2014 godkendes. 

 

Bilag: 

Forslag til budget og arbejdsplan for 2014 vedlægges dagsordenen. 

Indstilling godkendt. 

Der henvises til vedlagte slides præsenteret på mødet. 

Der er pt. usikkerhed om projektfinansierede timer i 2014 til Sekretariatet – Det angår især ”Grøn 

Vækst”, Stenrev og Havørred Limfjorden m.v. Det er i Embedsmandsgruppen aftalt, at hvis der opstår 

en mangel på sådanne finansierede timer, købes sekretariatet ind til andre opgaver – Eksempelvis 

vandløbsprojekter.  

Der er i budgettet for 2014 ikke pt. sat timer af til ”Support til 2. generation vandplaner” (herunder 

eventuelle opgaver i forbindelse med indsatsprogram, interessentinddragelse m.m.).  

10. Presse. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at eventuelle pressehenvendelser vedr. dagens møde diskuteres. 

 

 

 

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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11. Orientering/Bordet rundt. 

 

Poul Roesen orienterede om en henvendelse fra Aalborg Kommune vedr. ønske om ændring af 

Limfjordsrådets vedtægter. I den forbindelse vil Formandskabet på mødet i september foreslå, at 

vedtægterne ændres, så det fremadrettet gælder: 

 I de enkelte medlemskommuner udpeger Byrådet blandt Byrådets egne medlemmer en 

repræsentant til Limfjordsrådet. 

 Et evt. 2. medlem kan udpeges  enten blandt Byrådets medlemmer eller alternativt fra en 

bredere kreds af kandidater. 

 

12. Eventuelt. 
 

 Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 27. september i Aalborg. 

 

Der var ikke punkter under eventuelt. 

 
 

Der serveres frokost efter mødet 


