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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. fosfor ådale og P-Vandoplandsplan for Limfjorden (Punkt for VOS) 
3. Status for kvælstof vådområdeindsatsen og den nationale følgegruppe (Punkt for VOS) 
4. Høringer af medlemskommuner ved pressemeddelelser m.v. 
5. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen. 
6. Politisk råderum i forbindelse med vandplanarbejdet – eksempelvis 10 m. randzoner. 
7. Havørred Limfjorden. 
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9. Orientering/Bordet rundt. 
10. Presse. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

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

 



 
 

3 
 

 

2. Fosfor ådale og P-Vandoplandsplan for Limfjorden (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for 

Limfjorden). 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet: 

 At P-Vandoplandsplanen (P-VOP’en) for Limfjorden godkendes. 

 At P-VOP’en fremadrettet fast opdateres administrativt i Limfjordsrådets Sekretariat med 
efterfølgende orientering af Limfjordsrådet på Rådets faste møder. 

 At den videre strategi for P-ådals indsatsen drøftes. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i Limfjordsrådet blev det besluttet, at Sekretariatet skulle udarbejde en vandoplandsplan 

for fosforådalene og fremsende den til staten indenfor den udmeldte tidsplan. I og med der ikke er 

blevet afholdt Limfjordsrådsmøder inden deadline, blev der givet en forhåndsgodkendelse til at 

Sekretariatet indsendte P-VOP’en. 

 

I overensstemmelse med de af staten fastsatte deadlines for fosforådalsarbejdet er der nu endvidere 

indsendt ansøgning om igangsætning af forundersøgelse på seks af projekterne jf. P-VOP’en : 

 To ved Ove Sø (Thisted Kommune) 

 Mollerup Sø (Skive Kommune)  

 Helle Sø (Holstebro Kommune) 

 Lemvig Sø og Horn Sø (Lemvig Kommune). 

 

I forlængelse af P-ådals arbejdet har Limfjordsrådet sendt et brev med opfordring til Miljøministeren 

om, fastlåste bræmmer på 10 m og fosforådale, hvor faglige forudsætninger endnu ikke er fuldt ud på 

plads, tages ud af Vandplanen og at pengene i stedet anvendes til at tage ådale ud af drift. 

 

 Naturstyrelsen har kvitteret for P-VOP’en for Limfjorden. 

 

Bilag: 

P-Vandoplandsplan for Limfjorden (version 3) 

Projektkatalog for P-ådale 

Naturstyrelsens kvitteringsskrivelse vedr. P-VOP’en. 

 

 Indstilling godkendt.  

 Naturstyrelsen har i kvitteringsbrevet for Limfjordsrådets P-VOP anerkendt, at der er 

udfordringer med implementeringen af dette nye virkemiddel, herunder økonomien forbundet 

hermed. Der arbejdes forsat positivt sammen med Naturstyrelsen med henblik på at afklare 

muligheder og begrænsninger i dette virkemiddel og en endelig politisk stillingtagen afventer 

evalueringen, der følger færdiggørelsen af 25 % af forundersøgelserne. 
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3. Status for kvælstof vådområdeindsatsen og den nationale følgegruppe (Punkt for 

Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 
Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At N-VOP’en fremadrettet fast opdateres administrativt af Limfjordsrådets Sekretariat med 
efterfølgende orientering af Limfjordsrådet på Rådets faste møder. 

 At der politisk arbejdes for, at der i Vandoplandsplanen indarbejdes en 33 % 
overimplementering i stedet for den nuværende tilladelige10 % overimplementering. 

 

Baggrund: 

På Limfjordsrådets møde den 25. november 2011 blev det bl.a. besluttet, at: 

 Opdatering af Vandoplandsplanen, det næste ½ år finder sted administrativt med efterfølgende 
orientering af Limfjordsrådet på Rådets faste møder.  

 Der skal arbejdes på, at få Naturstyrelsens accept af, at der i Vandoplandsplanen indarbejdes en 
33 % overimplementering i stedet for den nuværende tilladelige 10 % overimplementering. 
Endvidere skal der arbejdes på, at muligheden for ekspropriation (7,5 %) gælder som 
gennemsnit og ikke på projektniveau.  

 Sekretariatet afklarer med KL, hvordan Limfjordsrådet bedst supplerer dem i denne sag, 
herunder afklarer mulighederne for deltagelse i KL´s møder med Staten om 
vådområdeindsatsen.  

 

Claus Borg orienterer om deltagelse i følgegruppen til den nationale styregruppe for 

vådområdeindsatsen, herunder den administrative holdning i Naturstyrelsen for så vidt angår en øget 

overimplementering i vådområdeindsatsen. 

 

Sekretariatet orienterer om status for kvælstof-vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden. Herunder 

orienteres om behovet for, at tidsplan i VOP for de enkelte projekter ikke skubbes samt behovet for 

overimplementering i forhold til at nå i mål i 2015. 

 

Bilag: 

Gældende N-VOP vedlægges som bilag. 

 

 Indstilling godkendt. 

 Der skal turbo på indsatsen. Der sendes et politisk brev (skarpt) til Miljøministeren, hvoraf det 

fremgår, at Limfjordsrådet skal have lov til at overimplementere med 33 % for derved at være 

sikre på, at målene nås. Det anføres i brevet, hvorfor projekter falder fra i forundersøgelsen. 

 

4. Høringer af medlemskommuner ved pressemeddelelser m.v. 
 
Indstilling: 
Formandskabet indstiller: 

 At processen omkring høringer af medlemskommunerne evalueres. 
 

Embedsmandsgruppen indstiller endvidere til Limfjordsrådet: 
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 At vedhæftede retningslinjer for udarbejdelse af pressemeddelelser benyttes af Limfjordsrådet. 

 At der inddrages en ekstern journalist eller kommunikationsafdelingen i Aalborg inden en 
pressemeddelelse sendes i høring ved medlemskommunerne. 

 
Baggrund: 
Siden Limfjordsrådets sidste møde har der været flere dokumenter, herunder pressemeddelelser i 
høring ved medlemskommunerne: 

 Pressemeddelelse: Nye vådområder sparer Limfjorden for 50 tons kvælstof årligt. 

 Pressemeddelelse: Der er godt gang i natur- og vandprojekterne omkring Limfjorden. 

 Brev til Miljøministeren: Limfjordsrådet bekymrer sig om Naturen – Skal den tabe endnu en 
gang!! 

 Brev til Miljøministeren: Gentænk og målret virkemidlerne i ådalene. 
 
Af Limfjordsrådets Forretningsorden fremgår det, at: 

§11  
Ved behandling af udkast til pressemeddelelser, skriftlige høringssvar og udtalelser eller 
lignende, hvor Limfjordsrådet ikke optræder som VOS, tilstræbes at sådanne fremsendes til 
medlemskommunerne 4 uger inden behandling i Limfjordsrådet. I helt særlige tilfælde kan der 
efter elektronisk høring med mindst 1 uges høringsfrist i medlemskommunerne foretages 
udmeldinger/meldes ud med mindre der jf. § 12 ikke er opbakning til initiativet.  
§11a  
I tilfælde hvor høringen indebærer, at en eller flere kommuner ikke kan nå at få en politisk 
behandling af sagen indføjes følgende passus: ”Nærværende høringssvar har ikke været særskilt 
politisk behandlet i medlemskommunerne”.  
§12  
I tilfælde hvor én eller flere medlemskommuner klart tilkendegiver, at de ikke kan støtte 
Limfjordsrådets initiativ – Bortfalder dette. 

 
 
På Limfjordsrådets møde 23. september 2011 blev det endvidere besluttet: 
 

”At både kommunens politiske repræsentanter og Embedsmandsgruppen får tilsendt brevudkast 
/ høringsmateriale og at embedsmandsgruppens repræsentanter svarer Sekretariatet med c.c. til 
Kommunens politiske repræsentant(er) i Limfjordsrådet”. 

 
Bilag: 
Udkast til retningslinjer for opbygning af pressemeddelelser fra Limfjordsrådet vedlægges. 

 

 Retningslinjer for udarbejdelse af pressemeddelelser blev godkendt. 

 Der var enighed om, at høringerne alene er målrettet en stillingtagen til indhold. Høringssvar 

er således et ja eller nej samt rettelse af eventuelle faktuelle fejl. 

 Høringer er af rådsmedlemmerne. Limfjordsrådets beslutning af 23. september 2011 ændres 

derfor så, det ikke er embedsmandsgruppens repræsentanter, der svarer Sekretariatet (med 

c.c. til kommunens politiske repræsentanter) men politikerne, der svarer Sekretariatet direkte. 
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5. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at status for arbejdet med kommunale handleplaner tages til 

efterretning. 

 

Baggrund: 

Hovedindholdet i handleplanarbejdet omfatter:  

 

1. Implementering af vandplan i vandhandleplan (Vandhandleplanernes hovedindhold og kort 

præsenteres på mødet). 

2. Koordineringen af høringen:  

 Høringen afsluttes på samme tidspunkt i alle Limfjordskommunerne (1. september +/- 

en uge). 

 Kommunerne vurdere om høringssvarene er af generel karakter. 

 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 præsenteres på møde for hhv. embedsmandsgruppe og 

Limfjordsrådet. 

3. Udfordringer i den politiske proces i forbindelse med høringen og implementeringen 

omfatter bl.a.: 

 Lodsejeres frygt for at ophør med grødeskæring m.m. giver store oversvømmelser. 

 Ngo’ernes forventninger til ambitionsniveauet. 

 Der skal prioriteres uden at den økonomiske ramme og de forskellige støttemekanismer 

er på plads. 

 Der er en del myndighedsarbejde involveret (Godkendelse af fjernelse af spærringer; 

Reguleringssager ved fjernelse af rørlægninger; Nye regulativer; Ny 

spildvandsplanlægning etc.). 

 Tidsplanen er stram. 

 

 Indstilling godkendes.  

 Sekretariatet udarbejder notat om miljø- og naturdelen af ”Aftale om kommunernes 

økonomi for 2013”, herunder de 106 mio. kr. afsat under vand- og naturindsatsen (DUT).  

 Notat fra Videncentret for Landbrug om vejledning i, hvordan landbruget skal afgive 

høringssvar til de kommunale vandhandleplaner vedlægges referatet. 

 

 

6. Politisk råderum og rollefordeling i forbindelse med vandplanarbejdet. 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet: 
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 At Limfjordsrådet fremsender et brev til medlemskommunernes borgmestre, hvoraf 
kommunernes rolle i forbindelse med vandplanarbejdet tydeliggøres, herunder hvordan 
Limfjordsrådet understøtter denne. 

 
Baggrund: 
Det kommunale vandhandleplanarbejde er igangsat og høringen af disse forløber hen over sommeren. I 
den forbindelse opleves et øget pres fra diverse interessenter.  
 
To af Folketingets  udvalg (Fødevare- og Miljøudvalget) har besluttet at afholde en faktahøring efter 
sommerferien, som skal belyse om vandplanerne er blevet til på et forkert fagligt grundlag.  Denne 
beslutning har medført usikkerhed og har givet reaktioner fra Slagelse kommune, hvor man undlader at 
igangsætte den lovpligtige høring af vandhandleplanerne ind til Folketingets faktahøring er afsluttet.  
 
Ovenstående viser at det i denne fase er relevant med en tæt dialog med medlemskommunerne om 
Limfjordsrådets arbejde og holdninger i forbindelse med vandplanarbejdet, herunder hvilken baggrund 
og rollefordeling i forhold til Staten, der ligger til grund herfor.  
 
Bilag: 
Udkast til brev til medlemskommunernes borgmestre eftersendes.  
 
Indstilling godkendt. Brevudkastet til medlemskommunernes borgmestre omformuleres til en 
invitation til møde med formandskabet. Mødet bliver samtidig en statusopfølgning på de første fem år 
af Limfjordsrådets virke. 
 
Sammenholdet i Limfjordsrådet pointeres. Limfjordsrådet er enige om, at lægge vægt på:  

 En miljø- og økonomieffektiv løsning af opgaverne. 

 At målene nås til tiden, herunder at krav og tidsfrister i lovgivning og indgåede aftaler 
overholdes. 

Staten forventes forsat at stille den nødvendige økonomi til rådighed. 
 

7. Havørred Limfjorden 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet: 

 At projekt ”Havørred Limfjorden” søges forankret i Limfjordsrådet.  

 At projektleder for havørred Limfjorden søges tilknyttet til Limfjordsrådets Sekretariat. 
 
Baggrund: 
På rådsmødet 10.02.2012 var der enighed om, at Limfjordsrådet holder fast i projektet. Sekretariatet skal 
sammensætte et lille hold for at komme videre og vende tilbage til rådet med en afklaring af hvilke 
kommuner der vil indgå i arbejdet samt et bud på det videre arbejde. 
 
Der har efterfølgende været afholdt møder med relevante parter, herunder Region Midt og Region Nord, 
der begge har givet en positiv feedback på projektet. Det ser pt. ud som om, der er mulighed for at få 50 
% af et forprojekt med et budget på kr. 500.000 finansieret fra Vækstforum Nordjylland. Foreløbigt 
udkast til ansøgning om disse midler vedlægges som bilag. Ansøgningen forventes at kunne behandles på 
møde i Vækstforums indstillingsudvalg 4. september 2012.  
 
Bilag: 
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Foreløbigt udkast til ansøgning om Vækstforums midler til et forprojekt ved Region Nordjylland 
vedlægges dagsordenen. 
 

 Indstilling godkendt. 

 De midtjyske kommuner retter henvendelse til Region Midt for en nærmere afklaring vedr. 
Regionens muligheder for medfinansiering af et forprojekt. 

 
8. Limfjordsrådets regnskab for 2011. 

 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at regnskab for 2011 tages til efterretning. 
   
Bilag: 
Regnskab for 2011 vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt. 
 

9. Orientering/Bordet rundt. 
 

 Naturvandløb. 

 GLM-krav i forbindelse med vådområder. 

 

10. Presse.  
 

Indstilling: 

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

 

Der udsendes en kort og skarp pressemeddelelse om at: 

 Der er i Kommunerne enighed omkring arbejdet med de kommunale handleplaner. 

Kommunerne koordinere dialogen med landbruget og øvrige interessenter.  

 P-ådalsindsatsen nu er igangsat – Limfjordsrådet oplever usikkerhed i forhold til, hvor 

effektivt et virkdemiddel P-ådale er og vil vurdere det igen når, der i efteråret 2012 er 

opnået erfaring med de første 25 % af indsatsen for 1. planperiode. 

 Limfjordsrådet vil i relation til N-vådområder have lov til at få 1/3 del flere projekter 

forundersøgt. Dette for at sikre at målene nås. 

 

 

11. Eventuelt.  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 21. september i Aalborg. 
 
Næste møde i Limfjordsrådet rykkes. Ny mødedato planlægges med Doodle. 

 

Efter mødet serveres en let frokost.  


