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Afbud 
 
 
 

Christen Dam Larsen, Herning 
Karsten Filsø, Holstebro 
Jens Chr. Golding, Jammerbugt 
Jørgen Nørby, Lemvig  
Poul Roesen, Morsø 
Jørgen Bruno Andersen, Randers 
Gert Fischer, Rebild 
Morten Lem, Rebild 
Dorthe Dalsgaard, Skive 
Helle Lyng, Struer 
Henrik Gregersen, Thisted 
Bjarne Jensen, Vesthimmerland 
Jens Lauritzen, Vesthimmerland 
Claus Clausen, Viborg 
Erik Busse, Aalborg 
Mariann Nørgaard, Aalborg 
 
Embedsmandsgruppen: 

Asger Nielsen, Brønderslev 
Peter Risegaard Jakobsen, Hjørring 
Finn Christensen, Holstebro 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord 
Bo Lodbjerg, Rebild 
Per Schriver, Skive 
Torben Mølgaard, Struer 
Flemming Bach, Thisted 
Elise Stilling, Vesthimmerland 
Jørgen Jørgensen, Viborg 
 
Sekretariatet: 

Michael Damm 
Torben Bramming Jørgensen 
Niels Vedel 
 
Mikael Klitgaard, Brønderslev 
Jens-Bernhard Knudsen, Herning 
Jørgen Bing, Hjørring 
Per Harfeld, Hjørring  
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Finn Thøgersen, Holstebro 
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt 
Preben Christensen, Mariagerfjord 
Mads Jakobsen, Struer 
Jens Ravn, Viborg 
Ikast-Brande Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
Eva Glæsner, KKR-midt (observatør) 
Line Rohde Olsen, KKR-nord (observatør) 
 

Mødeleder Poul Roesen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 27. november 2012 

Sagsnr./Dok.
nr. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 

2. N-vådområder 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at orienteringen om fremdriften i vådområdeindsatsen tages til 

efterretning. 

  

Baggrund: 

Fra 11.07.2012 til Limfjordsrådets møde 05.10.2012 var der forsinkelse/udskydelse på 10 projekter med 

op til 3 måneder. 

 

Fra 05.10.2012 til d.d. har der været forsinkelse/udskydelse på 12 projekter med op til 4 måneder 

(muligvis mere). Forsinkelserne skyldes: 

1. Naturstyrelsens krav om supplerende fosforundersøgelser jf. revideret anvisning (10 projekter / 

realiseringsansøgninger). 

2. Udfordringer i forbindelse med sammentænkning af N- o g P-vådområdeindsatsen (2 projekter / 

forundersøgelses startdatoer).  

 



 
 

3 
 

Ud over ovenstående har der været Lodsejerudfordringer i ét projekt og behov for ændret scenarie som 

følge af værdifulde rigkær i et andet projekt. 

 

Bilag:  
Kopi af gældende Vandoplandsplan vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt.  
 
På næste møde drøftes en nærmere strategi vedr. vådområdeindsatsen, herunder eventuel fornyet 
henvendelse til Naturstyrelsen om forsinkelser i indsatsen i oplandet til Limfjorden. 
 
 

3. Fosfor ådale. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at orientering om fremdriften i fosforvådområderne tages til 

efterretning. 

 

Baggrund: 

Tidsplanen for fosforådalsprojekterne har været meget stram. 25 % skulle være gennemført inden 1. 

november.  

 

På grund af tekniske problemstillinger, mangler i tekniske anvisninger m.m. er fem projekter forsinket 

tre måneder i forhold til denne deadline. Kommunerne har dog udarbejdet et notat med foreløbige 

beregninger af fosforbalance og omkostningseffektivitet for etablering af ådalene med henblik på 

gennemførelsen af Naturstyrelsens erfaringsopsamling i relation til den fremtidige P-ådalsindsats. 

 

Sekretariatet gennemgår de foreløbige erfaringer med P-ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden. 

 

Bilag: 

Opdateret P-vandoplandsplan og følgebrev vedr. forsinkelser på fem P-ådalsprojekter vedlægges 

dagsordenen. 

 

Indstilling godkendt.  
 
På næste møde drøftes en nærmere strategi vedr. vådområdeindsatsen, herunder eventuel fornyet 
henvendelse til Naturstyrelsen om forsinkelser i indsatsen i oplandet til Limfjorden. 

 
4. Projektforslag om kortlægning af landbrugets kvælstofafstrømning til Limfjorden 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at  

 Limfjordsrådet ikke er ansøger på det beskrevne projekt. 
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 Naturstyrelsen som vandplanmyndighed bør være bestiller af et sådant projekt og det bør 

tænkes sammen med øvrige tiltag til afklaring af datagrundlag m.m. i forbindelse med processen 

omkring andengenerationsvandplanerne. 

 Vidensinstitutioner/-personer bør sikre den faglige gennemførsel af projektet, mens den lokale 

forankring bør sikres i en følgegruppe. 

 Limfjordsrådets rolle i projektet drøftes. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådet har modtaget en opfordring til at deltage i projekt om ”Kortlægning af landbrugets 
kvælstofafstrømning til Limfjorden”. Der er tale om en videreudvikling af NIRAS projekt om kortlægning 
af sårbare områder.  
 
Det er forespurgt om Limfjordsrådet kan være ansøger på et sådant projekt. 
 

Projekt vurderes at være af national interesse og kunne hensigtsmæssigt tænkes ind i en sådan større 

sammenhæng, hvor Naturstyrelsen som vandplanmyndighed er bestiller af projektet. Det kunne således 

tænkes sammen med øvrige tiltag til afklaring af datagrundlag m.m. i forbindelse med processen 

omkring udarbejdelse af andengenerationsvandplanerne. 

 

Bilag: 

 Projektbeskrivelse  vedrørende ”Vurdering af kvælstofafstrømning og kvælstofsårbarheden i 

oplandet til Limfjorden”. 

 

Indstilling godkendt.  

 

Limfjordsrådet kan ikke gå ind i projektet som beskrevet, ej heller tilslutte sig den beskrevne 

projektorganisation.  

 

Sekretariatet havde inden mødet rundsendt et forslag til en udtalelse vedr. projektet. Der var enighed 

om indholdet i denne udtalelse og at denne kunne godkendes med en tilføjelse om, at Limfjordsrådet 

finder det vigtigt, at grundlaget for modelberegninger (de faktiske målinger)  øges.   

 

5. Brev til Fødevareminister Mette Gjerskov vedr. landdistriktsprogrammet 2014-2020. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet godkender udkast til brev til Fødevareminister Mette 

Gjerskov.  

 

Baggrund: 

Fødevareministeriet har den 11. oktober 2012 afholdt en workshop om forventningerne til det 

kommende landdistriktsprogram (2014-2020).  Det nye landdistriktsprogram forventes tidligst vedtaget i 

sommeren 2013. 
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Miljøminister Ida Auken har i forbindelse med 2. generations vand- og naturplaner introduceret de fem 

vandveje, hvoraf den fjerde omhandler folkeligt engagement. Miljøministeren har til Altinget forklaret, at 

der i de enkelte vandoplande skal være større mulighed for selv at sammensætte virkemidler og at de 

lokale mål enten kan være forankret i kommunerne eller lokale vandråd som i Sverige. 

Det nye Landdistriktsprogram skal såvel som Fiskerifonden understøtte 2. generations vand- og 

naturplaner. Det vil i lyset af ovenstående være relevant med et landdistriktsprogram, der er mindre 

bureaukratisk med færre ansøgninger i forbindelse med vandplanindsatsen og generelt mere fleksibilitet 

i finansieringsformerne. 

 

Bilag: 

 Udkast til brev til Fødevareminister Mette Gjerskov vedlægges dagsordenen. 

 

Indstilling godkendt.  

 

I brevet indføjes: 

 En anbefaling af fleksibilitet i forhold til prioriteringen. 

 At det bør være muligt for kommunerne inden for tilsagnet at flytte midler fra en budgetpost 

til en anden uden, at det behøver at involvere en godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen. 

 

Sekretariatet og Formandskabet foretager de beskrevne ændringer og sender brevet til 

Fødevareminister Mette Gjerskov uden yderligere høring af Limfjordsrådet. 

 

6. Formandskabets møde med Fødevareminister Mette Gjerskov og Miljøminister Ida Auken. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at følgende hovedpunkter drøftes på ministermødet: 

 Indledende erfaringer med P-ådale – Sammentænkning med randzoner og P-minivådområder. 

 Målrettede virkemidler, mere fleksibel ramme til 2. generations vandplanerne – Brevet 

vedrørende Landdistriktsprogrammet 2014-2020. 

 Limfjorden som Testcenter af virkemidler – Kompensationsopdræt af muslinger, Stenrevsprojekt, 

Kortlægning af sårbare arealer etc. 

 

Baggrund: 

Med baggrund i beslutning på Limfjordsrådets møde 15. juni 2012 afholdt Formandskabet møde med 

Limfjordskommunernes borgmestre i august. 

 

Borgmestrene opfordrede til, at Limfjordsrådets formandskab snarest afholder møde med 

Fødevareministeren og Miljøministeren om udfordringerne i fosforådalene og randzoner. Der foreligger 

nu en invitation fra Ida Auken vedrørende dette, men der er endnu ikke fastsat en dato for mødet.  

 

I relation til dette ministermøde har Embedsmandsgruppen tidligere indstillet til Limfjordsrådet, at der 

arbejdes for, at: 
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 Generel regulering undgås, og at der alternativt arbejdes mod specifik regulering. 

 I næste generations vandplaner bør kommunerne få en mere fleksibel ramme, så en større del af 

beslutningerne lægges ud til kommunerne (se også dagsordenens pkt. 6). 

 Der bør arbejdes videre med en afklaring vedr. brugen af modelværktøj til en målrettet indsat og 

opnåelse af synergi. 

 Der bør holdes fast i, at det er Staten, der som vandplanmmyndighed iværksætter/finansierer 

afklaringen. 

 Pilotprojekter/storskalprojekter vedr. afklaring kan meget relevant forgå i oplandet til 

Limfjorden. 

 

Indstilling godkendt. 

 

7. Status for vandhandleplaner 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at orienteringen om status for vandhandleplanarbejdet tages til efterretning. 

 
Baggrund: 

I forbindelse med høringen af de kommunale vandhandleplaner er det tidligere besluttet, at: 
 

 Spørgsmål af generel karakter sendes til Sekretariatet.  
 Med udgangspunkt i høringssvarene udarbejdet af staten i forbindelse med vandplanerne 

formulerer Sekretariatet et svar.  
 Spørgsmål og svar blev præsenteret på sidste møde i Limfjordsrådet.  

 
Høringsfristen er udløbet. Primo oktober startede de første medlemskommuner den politiske behandling 
af høringen.  
 
Sekretariatet orienterer om status på vandhandleplanarbejdet. 
 
Indstilling godkendt – Se i øvrigt vedlagte præsentation fra dagens møde. 
 

8. Næste møde i det politiske forum samt møder i 2013.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at mødedatoer for Limfjordsrådet godkendes.  
 
Baggrund:  
 
Sekretariatets forslag til møder i Limfjordsrådet i 2013 er:  
 
8. februar, 22. marts, 21. juni, 27. september samt 29. november. 
 
Embedsmandsgruppens afholder møder ~14 dage før møder i Limfjordsrådet. 
 

Mødedatoer blev godkendt. 
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Der var ønske om faglige indlæg på rådets møder om den økologiske balance i relation til brugen af 

fjorden, herunder eksempelvis påvirkninger fra muslingeskrab og sejlads. 

 
9. Presse 

 

Indstilling: 

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

 

Der forventes ingen pressehenvendelser vedr. dagens møde. 

 

10. Orientering/Bordet rundt. 

 Klimatilpasningsplaner 

 Havørred Limfjord 

 Stenrevsprojektet 
 
Embedsmandsgruppen drøfter på møder temaer i relation til klimatilpasningsplaner på erfa-niveau. 
 
Kommunerepræsentanterne i Vækstforum Nordjylland kontakter de kommunale kollegaer i 
Vækstforum Midtjylland for at koordinere arbejdet med at skabe vækstforummidler til ”Havørred 
Limfjorden” projektet.  
 
I ”Stensrevsprojektet” arbejder AU, DHI m.fl. på at afklare vidensgrundlaget og behovet for 
supplerende viden i forbindelse med udarbejdelsen af en projektbeskrivelse for et egentligt 
pilotprojekt. Videnscenteret arbejder parallelt hermed på en interessentanalyse. 
 
Poul Roesen orienterede om Miljøministerens svar på Limfjordsrådets brev vedrørende naturvandløb.  

 
11. Eventuelt 

 Næste møde i Limfjordsrådet. 
 
Der var ikke bemærkninger under eventuelt 
 

Efter mødet serveres en sandwich til frokost 


