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1. Godkendelse af dagsorden 

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

2. Projekt om etablering af stenrev i Limfjorden. 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 DHI’s præsentation tages til efterretning. 

 Der i Limfjordsråds regi arbejdes videre med et forprojekt vedrørende etablering af stenrev i 

Limfjorden. 

 

Baggrund: 

DHI ved Flemming Møhlenberg (der også er medlem af Natur- og Landbrugskommissionen) vil under 

punktet fortælle om mulighederne for etablering af stenrev i Limfjorden.  

 



 
 

3 
 

Efter DHI’s oplæg og de efterfølgende spørgsmål, vil Sekretariatet kort præsentere indholdet i et 

forprojekt om etablering af stenrev i Limfjorden. 

 

Jammerbugt Kommune og Limfjordsrådets Sekretariat har begge haft dialog med Miljøministeriet om 

muligheden for etablering af stenrev i Limfjorden. Sammen har de derfor afholdt et indledende møde 

med deltagelse af mulige interessenter til et sådan projekt. 

 

Idéen er ud fra den tilgængelige viden og på et fagligt kompetent grundlag at vurdere mulighederne for 

et egentligt hovedprojektprojekt i Limfjorden. Et sådan kan relevant forholde sig til stenrevs rolle i 

forhold til biodiversitet, iltforhold og næringsstofomsætning generelt, men også specifikt for størst 

mulig effekt i Limfjorden. 

 

Arbejdet kan tage udgangspunkt i tilgængelig viden herunder rapport af september 2008 udarbejdet af 

netop DHI og DMU for Skov- og Naturstyrelsen: ”Stenrev i Limfjorden. Fra naturgenopretning til 

supplerende virkemiddel”. 

 

Bilag: 

Udkast til beskrivelse af forprojekt vedrørende etablering af stenrev i Limfjorden eftersendes. 

 

DHI måtte grundet sygdom melde afbud til mødet. Sekretariatet præsenterede principperne i 

etablering af stenrev og et oplæg til et pilotprojekt. 

 

Der var stor tilslutning til, at projektet igangsættes i regi af Limfjordsrådet som beskrevet i bilaget til 

dagsordenen. 

 

Sekretariatets timer i forprojektet er finansieret af dette. 

 

 

3. Brev fra Limfjordsrådet til Miljøminister Ida Auken vedrørende ”Naturvandløb”. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen anbefaler, at Limfjordsrådet sender brev vedrørende ”Naturvandløb”. 

 

Baggrund: 

En række vandløb og/eller vandløbsstrækninger har aldrig givet anledning til gener for de 
omkringliggende bredejere, og har derfor ikke været hverken opgravet eller udrettet. Der har således 
heller ikke været behov for bestemmelser om hvor bredt, dybt eller hvilken hældning vandløbets brinker 
skal have. De fleste af disse vandløb er ikke genstand for regelmæssig grødeskæring. Der er typisk tale 
om vandløb der har godt fald, ligger dybt i terrænet, er beliggende i en smal ådal og i øvrigt har en høj 
miljøkvalitet.  
 
Vandløbsloven har frem til 1983 muliggjort ”Naturvandløb” og Miljøministeriet har frem til 2001 bifaldet, 
at ”naturvandløb” kan rummes indenfor vandløbsloven uden, at et regulativ for disse vandløbstyper skal 
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indeholde bestemmelser om vandløbets ”skikkelse” eller vandføringsevne. Folketingets Ombudsmand 
har imidlertid i en afgørelse vedr. Taps Å den 17. april 2001 kritiseret denne praksis.  
 
Det er forbundet med stor usikkerhed at udfærdige en sådan beskrivelse af naturvandløb, idet denne 
vandløbstype typisk har en meget varieret form ligesom vandføringsevnen kan variere meget fra år til år. 
Der er med andre ord risiko for, at regulativets beskrivelse bliver for unuanceret således, at der ifaldes 
pligt til at iværksætte en (utilsigtet) opgravning. En stor variationsmargin for vedligeholdelsen af 
vandløbets vandføringsevne kan omvendt provokere bredejerne.  
 
En ændring af vandløbsloven så det på ny er muligt at opererer med ”naturvandløb” for hvilke der i 
regulativer ikke skal være bestemmelser om skikkelse og vandføringsevne vil ikke være til gene for 
nogen, men være en gevinst for naturen og kommunekassen. 
 

Bilag: 

Udkast til brev til Miljøministeren vedlægges dagsordenen. 

 

Indstilling godkendt. 

 

4. Arbejdsplan for 2013 og Limfjordsrådets budget for 2013. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at  

 Øgede sekretariatsopgaver (~300 timer) finansieres over kontingentet. 

 Sekretariatet opnormeres fra 2,7 medarbejdere til 4 medarbejdere. 

Sekretariatet indstiller endvidere at: 

 Kontingentet fremadrettet pristalsreguleres. 

 

Baggrund: 

Udkast til arbejdsplan og budget 2013 gennemgås på mødet.  

 

Sekretariatsfunktionen herunder arbejdet omkring Limfjordsrådet/Embedsmandsgruppen er i 2012 øget. 

Dette forventes også at være tilfældet i 2013. Embedsmandsgruppen anbefaler denne øgede aktivitet 

finansieres over kontingentet. Dette betyder i givet fald en stigning i kontingentet på 5.700 kr. per 

kommune. Kontingentet er indtil nu ikke blevet pristalsreguleret. 

 

Embedsmandsgruppen vurderer derudover, at der for kommunerne vil være en fordel (fagligt, 

økonomisk) i, at Sekretariatet opnormeres fra 2,7 medarbejdere til 4 medarbejdere: 

1. De 0,3 årsværk dækker primært timer, hvor Limfjordsrådets Sekretariat er købt ind til at 

varetage de nordjyske kommuners opgaver i forbindelse med Grøn Vækst Sekretariatet, 

herunder implementeringen af det nordjyske Grøn Vækst Rammeprogram. 

2. Det sidste årsværk vedrører ansættelse af en projektfinansieret medarbejder, der kan 

understøtte medlemskommunerne i de forestående projektopgaver i forbindelse med 

vandløbsindsatsen. 
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Første ansøgningsrunde til vandløbsindsatsen ligger 1. oktober – 1. november 2012. Flere 

Limfjordskommuner har efterspurgt, at sekretariatet er behjælpelig med opgaver i forbindelse med 

vandløbsindsatsen, herunder projektering, ændret vedligeholdelse, regulativudarbejdelse m.v. 

 

For så vidt angår ændret vedligeholdelse kunne udarbejdelsen af konsekvensvurderinger 

hensigtsmæssigt løses i fællesskab. Derved sikres en/et ensartet håndtering/grundlag for så vidt angår de 

data, kommunerne bruger i den Statslige model til udarbejdelse af konsekvenskort mv.    

 

Bilag:  

Udkast til arbejdsplan / budget for 2013 vedlægges dagsordenen. 

 
Indstilling godkendt.  
 
Limfjordsrådet mente, at sådanne kontingentstigninger principielt set skal behandles på møder 
tidligere på året, så det er muligt at indarbejde eventuelle kontingentstigninger i de kommunale 
budgetforhandlinger.  
 
Poul Roesen orienterede om formandskabets øgede aktiviteter som beskrevet under pkt. 6. I den 
forbindelse er Sekretariatets opgaver med at understøtte formandskabet vokset tilsvarende. Det blev 
specielt bemærket, at netop de seneste positive møder med ministerier samt øget lydhørhed og 
imødekommenheden overfor Limfjordsrådets idéer og synspunkter også medfører et behov for øgede 
aktiviteter. 
 
I betragtning af ovenstående og den seneste tids udvikling omkring vandplanarbejdet fremadrettet 
kunne Limfjordsrådet godkende indstillingen.  
 

5. Orientering om revisioner af Vandoplandsplanerne for Limfjorden, herunder orientering om status for 
den statslige vådområdeindsats (Punkt for Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Fremdriften i vådområdeindsatsen drøftes. 

 Lørsted Mølleå tages ud af Vandoplandsplanen. 

 Embedsmandsgruppen igangsætter identifikation af nye projekter i det omfang den enkelte 

kommune vurderer, at projekter på VOP’en ikke kan gennemføres.  

 

Baggrund: 

Naturstyrelsens har igen evalueret den kommunale vådområdeindsats.  

 

Den Nationale styregruppe mødes næste gang primo november. 

 

Sekretariatet orienterer under punktet om nyt vedr. vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden.  

 

Sekretariatet har fået henvendelse om udskydelse af flere projekter i VOP’en. Tidsplanen for 

fosforådalsprojekterne er meget stram (25 % skal være gennemført inden 1. november). 
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Jammerbugt Kommune har anmodet om, at Lørsted Mølleå tages ud af VOP’en for Limfjorden. Lørsted 

Mølleå er i VOP’en et mindre projekt på ~10 ha. med en forventet kvælstofreduktion på 1,7 ton N/år. 

Jammerbugt begrunder anmodningen med, at: 

 Efter besigtigelse af området og naturkvalitetskortlægning vurderer kommunen, at der reelt kun 

kan etableres et vådområde på 2-3 ha. 

 Vådområdet vil primært blive etableret på eksisterende naturarealer med begrænset N-

reduktionspotentiale og omkostningseffektiviteten vurderes til at være lav. 

 Vandløbet Lørsted Mølleå er et af de få bedre vandløb i kommunen med rimeligt fald og værdi 

som ørredvandløb. Et vandløbsrestaureringsprojekt vil nok være mere relevant. 

 

Det har hidtil været muligt nogenlunde at følge Vandoplandsplanen. Fremdriften i vådområdeindsatsen 

omkring Limfjorden lever dog ikke pt. op til det forventede i Vandoplandsplanen, og der er risiko for ikke 

at nå i mål. Dette følges nøje af embedsmandsgruppen, der prioritere vådområdeindsatsen. Af 

forskellige uforudsete grunde kan et projekt trække ud. Hvis dette sker, går Sekretariatet i dialog med 

den enkelte kommune om arbejdstilrettelæggelse / tidsplan så, forsinkelsen mindskes mest muligt. 

 

Bilag: 

Naturstyrelsens seneste evaluering af den kommunale vådområdeindsats vedlægges dagsordenen. 

 
Indstilling godkendt.  
 
Fremover præsenteres og behandles status, indstillinger m.m.  for vådområderne i to separate 
punkter på dagsordenen – Ét vedrørende N-vådområder og ét vedrørende P-vådområder. 
 
Naturstyrelsen orienteres om forsinkelser i forbindelse med opdateringerne af Vandoplandsplanen. 
Særskilt orienteres Naturstyrelsen om forsinkelser  i forhold til indgåede aftaler deadlines m.v., 
herunder aktuelt forsinkelser i forhold til at nå 25 % af forundersøgelserne for P-ådale til den 1. 
november2012.   
 

6. Borgmestermøde og 10 m. randzoner. 
 

Indstilling: 

I relation til et ministermøde indstiller Embedsmandsgruppen, at der arbejdes for, at: 

 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. 

 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.. 
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Baggrund: 

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

Limfjordskommunernes borgmestre. 

 

I forbindelse med mødet fremsendte borgmester Mogens Gade (Jammerbugt) et forslag til brev til 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt vedr. randzoneproblematikken. Det blev besluttet, at brevet blev 

sendt af de borgmestre, der kunne tilslutte sig brevet. Borgmestrene opfordrede til, at Limfjordsrådets 

formandskab snarest afholder møde med Fødevareministeren og Miljøministeren om udfordringerne i 

fosforådalene og randzoner.  

 

Bilag: 

Kopi af brev til Miljøminister Ida Auken vedlægges. 
 
Poul Roesen orienterede om udfaldet af borgmestermødet, herunder at der nu forelå en invitation fra 
Miljøminister Ida Auken og Fødevareminister Mette Gjerskov til et møde med formandskabet.  
 
Naturstyrelsen afholdt den 28. september 2012 en konference om videreudvikling af det faglige 
grundlag for de danske vandplaner. Ida Auken talte for en åben proces i 2. generations vandplaner 
med dialog og fokus på løsninger. Der var fokus på målrettede indsatser og afklaring af mulighederne 
i nye virkemidler herunder, kompensationsopdræt, stenrev, målrettet placering af virkemidler, 
konstruerede minivådområder og drænfiltre, udtagning af lavbundsarealer etc.  
 
Poul Roesen foreslog på ovennævnte konference, at nye virkemidler blev testet i Limfjordsoplandet (i 
en form for testcenter), hvilket der var stor interesse for fra oplægsholdere, herunder vicedirektør 
Helle Pilsgaard (Naturstyrelsen). 
 
Til orientering ligger de slides, der blev vist på konferencen den 28. september 2012 på nedenstående 
link. Endvidere kan indlæggene også høres via linket, idet oplæggene blev livestreamet. 
 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Konference_2012/   
 
Sekretariatet orienterede om sidste møde i Embedsmandsgruppen, hvor Niras præsenterede et 
modelværktøj, der var under udvikling med henblik på at finde de optimale placeringer til randzoner 
og andre virkemidler ved hjælp af modelberegninger.  
 
Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med at få afklaret/testet mulighederne i alternative 
virkemidler, modelværktøjer m.v. i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet kunne i den forbindelse 
have en rolle lig den, der nu er aftalt vedr. stenrev.  
 
7. Orientering om indkomne generelle høringssvar vedr. de kommunale vandhandleplaner 

 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at  

 Orienteringen tages til efterretning. 
 

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

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Konference_2012/
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 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.  

 
Høringsfristen er ved at være udløbet. Primo oktober starter de første medlemskommuner den politiske 
behandling af høringen. Sekretariatet orienterer om svar på høringssvar af generel karakter. 
 
Bilag: 
Udkast til svar på generelle høringssvar til de kommunale vandhandleplaner eftersendes / udleveres på 
mødet. 
 
Indstilling godkendt 
 

8. Presse 
 

Indstilling: 

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

 

Baggrund: 

Nordjyske forventes at kontakte Formanden efter mødet. 

 

Nordjyske har efter mødet i Limfjordsrådet aftalt et interview med formandskabet med fokus på 2. 

generations vandplaner og muligvis brevet vedr. ”naturvandløb”.  

 

Der var ikke bemærkninger/forslag til indhold i forbindelse med det forventede interview.  

 

9. Orientering/Bordet rundt. 

 Havørred Limfjord 

 Der er afgivet høringssvar vedrørende to bekendtgørelser vedrørende den kommunale 
vandløbsindsatsen. Høringsfristen var kort, så høringssvarene nåede kun en tre dages behandling 
i Embedsmandsgruppen. Høringssvarene vedlægges dagsordenen til orientering. 
 

Havørred Limfjorden projektet har fået tilsagn fra Region Nord om 50 % medfinansiering svarende til 
250.000 kr. Tilvejebringelse af de resterende 250.000 kr. er pt. ved at blive afklaret af Netværk 
Limfjorden.  
 
Høringssvarene vedrørende vandløbsindsatsen blev taget til efterretning uden bemærkninger til 
indhold eller proces i øvrigt. 

 
10. Eventuelt 

 Orientering om NIRAS deltagelse i Embedsmandsgruppens møde 07.09.2012 

 Orientering om Naturstyrelsens konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de 

danske vandplaner 28.09.2012. 

 Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 23. november i Aalborg. 

 
Der var ikke yderligere under eventuelt. 
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Efter mødet serveres en sandwich til frokost 
 


