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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 

Godkendt 
 

2. Oplæg fra Holstebro vedr. erfaringer med vådområdeindsatsen 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at oplægget fra Holstebro vedr. den kommunale vådområdeindsats 

tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i Limfjordsrådet blev det aftalt, at Holstebro fortæller om erfaringerne med de n 

kommunale vådområdeindsats, herunder muligheden for en hurtig implementering. 

 

I oplandet til Limfjorden er Holstebro Kommune ved at realiserer projektet ”Svenstrup Å”. Herudover er 

de kommunale vådområdeprojekter Lille Å og Felsted Kog i oplandet til Nissum Fjord også under 

realisering. 

 

Carsten Filsø fortalte om politikerrollen i forbindelse med vådområdeprojekterne hvorefter Fleming Lebert 

fortalte om strategien med at gennemføre forundersøgelserne hurtigt ved ikke at gå i detaljer. Man har valgt 

at søge realisering af projektet hurtigt således at en del af afklaringen omkring lodsejeropbakningen smides 

over til NaturErhverv (FERV). Finn Christensen fortalte videre om de tekniske detaljer. Bla. Gennemgang af 

tidsplanen for gennemførelsen der viste at staten ikke var specielt hurtige til at give kommunen de bevillinger 

der var nødvendige for at sikre fremdriften.  

 

3. Status for vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden, herunder den statslige vådområdeindsats 

(Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling:  
 Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Fremdriften i den kommunale vådområdeindsats drøftes. 

  Mulighederne for at øge den kommunale vådområdeindsats drøftes. 

 Der optages 5 nye projekter i Kvælstof VOP’en for Limfjorden: Resenkær (Struer), Pandum 

Østergård (Aalborg), Nørrevad Bæk (Aalborg), Brådal-Indkilde strømmen (Aalborg) samt 

Simested Å (Vesthimmerland).  

 

Baggrund: 

Limfjordsrådets Sekretariat havde 13.01.2012 møde med Naturstyrelsen om den statslige 

vådområdeindsats. Jf. beslutningen på mødet i Limfjordsrådet 25.11.2011 var udgangspunktet, at så stor 

en andel af de 181 ton N/år helst skal findes i oplandet til Limfjorden.  
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Under punktet orienteres om status for den kommunale vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. 

 

Bedømt ud fra resultaterne fra de gennemførte forundersøgelser i oplandet til Limfjorden ser det ud til, 

at disse vådområdeprojekter generelt ligger rimeligt i forhold til de statslige pejlemærker på 866 Kr./kg. 

N og 113 kg. N/ha. I forhold til forventningen i screenede (idé-stadie) projekter er den totale 

kvælstoffjernelse i forundersøgte projekter dog lavere end forventet.  

 

På baggrund heraf foreslår Embedsmandsgruppen en nedjustering af den forventede kvælstoffjernelse i 

de projekter i Vandoplandsplanen, der endnu kun er på idé-stadiet. Derved opstår et behov for, at 

yderligere projekter optages i VOP’en. 

 

Bilag:  

 Udkast til en revideret Vandoplandsplan udleveres på mødet. 

 

Sekretariatet har holdt møde med skov og naturstyrelsen, hvor bruttolisten med alle vådområdeprojekterne 

blev udleveret. En skriftlig aftale er på vej hvor det specificeres, at der er projekter som kommunerne ønsker 

reserveret som backup til VOP. Der var også en snak om ekspropriation, en af problemstilling heri er, at 

pengene til ekspropriation er statspenge hvor pengene til vådområderne er landdistriktsmidler. De afsatte 7 % 

til ekspropriation er ikke specificeret til det enkelte projekt eller til det enkelte opland men er en samlet pulje 

på landsplan. 

Forundersøgelserne på de første 10 projekter viser, at der ikke kan fjernes så meget kvælstof som forventet og 

derfor skal der sætte gang i flere projekter for at sikre det endelige mål på 415 tons kvælstof. Derfor udvides 

VOP med 5 nye projekter. Det godkendes. 

For at speede processen op med vådområderne fremrykkes realiserings ansøgningerne. Sekretariatet vil 

presse/rykke de enkelte kommuner til at sikre denne fremdriften.  

 
 

4. Fosfor ådale (Punkt til vandoplandsstyregruppen for Limfjorden) 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At orientering om P-ådalsindsatsen og udarbejdelse af P-vandoplandsplan for oplandet til 

Limfjorden tages til efterretning. 

 At vandoplandsplanen for P-ådalene efter teknisk høring ved Embedsmandsgruppen 

fremsendes til Naturstyrelsen 15. marts med forbehold for endelig godkendelse i 

Vandoplandsstyregruppen (Limfjordsrådet) på førstkommende møde herefter. 

 

Baggrund: 

I oplandet til Limfjorden skal der under P-ådalsindsatsen findes 430,9 ha. der samlet kan fjerne 8.618 kg. 

P til 17 søer beliggende i 8 kommuner. Tidsplanen der skal efterleves: 
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15. marts 2012 VOS’erne har udarbejdet P-VOP og meddelt 

sammensætning af P-VOS samt modtagere af 

infomail 

1. maj 2012. – 

senest 

Kommuner afleverer 

forundersøgelsesansøgninger for 25 % af 

projekt massen 

1. nov. 2012 Frist for afslutning og rapportering af 25 % af 

forundersøgelser. 

Nov. 2012 NST sammenfatter resultat af de udførte 

forundersøgelser 

Ultimo nov. 

2012 

NS drøfter virkemidlets effektivitet og 

omkostninger og afgiver evt. forslag til 

forbedringer/justeringer heraf 

 

 

 

Sekretariatet vil udarbejde en vandoplandsplan for fosforådalene og fremsende den til staten for at nå den 

udmeldte tidsplan. Dette bliver inden næste rådsmøde så derfor betinges dette af en forhåndsgodkendelse i 

rådet. Godkendt. 

 

5. Vision / Strategi for Limfjordsrådet. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at udkastet til Limfjordsrådets Strategipapir godkendes. 

 

 

Baggrund 

Limfjordsrådet har på baggrund af Rådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011 udarbejdet et udkast til 

strategipapir, der 4. oktober 2011 blev sendt i høring ved medlemskommunerne.  

 

Holstebro Kommune har godkendt strategipapiret under hensyn til:  

 At hovedreglen må være at Limfjordsrådet kun i enighed kan udtale sig eller indgå i dialog med 

staten. Da der ikke er overgivet egentlig kompetence til Limfjordsrådet, kan Rådet kun udtale sig 

på kommunernes vegne ved fuld enighed – ellers må de enkelte kommuner udtale sig hver for 

sig. 

  



 
 

5 
 

Med de foreslåede ændringer kan Limfjordsrådet undtagelsesvis udtale sig, selv om der ikke er 

enighed. Kommunerne kan så komme med en særskilt udtalelse om, at der ikke er taget stilling 

til den pågældende sag, eller at en kommune har et lidt andet syn på sagen. 

 

Hvis en kommune ikke er enig i et initiativ, så har kommunen stadig vetoret i den forstand, at 

der kan kræves fuld enighed blandt rådets medlemmer om initiativet. 

 

Viborg Kommunes høringssvar er i sin ordlyd meget lig svaret fra Holstebro. Behandlingen af sagen er 

også afsluttet i de resterende medlemskommuner og der er i den forbindelse ikke kommet øvrige 

bemærkninger. 

 

Bilag: 
Udkast til Limfjordsrådets Strategipapir. 
 

Godkendt 
 

 
6. Revision af Limfjordsrådets Forretningsorden 

 
Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at revideret udkast til Limfjordsrådets forretningsorden godkendes. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådet har i forbindelse med visionsarbejdet lagt op til en revision af forretningsordenen 

således: 

 At den tre dages høring (jf. Forretningsordenens §11) udvides til en uge. 

 At der indarbejdes en §11a der 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”.   

 

Bilag: 
Udkast til revideret forretningsorden vedlægges dagsordenen. 

 
Godkendt 

 
 

7. Kommunale handleplaner herunder vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at orientering om de kommunale handleplaner tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Kommunalbestyrelsen skal: 
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 Senest 22. juni 2012 vedtage et forslag til en vandhandleplan  
 Offentliggøre forslaget med en høring på mindst 8 uger  
 Senest 22. dec. 2012 vedtage den endelige handleplan.  

KL har udarbejdet et paradigme for vandhandleplanen.  

 

Limfjordsrådet har afsat 200 timer i Sekretariatet i forbindelse med kommunernes indsats. 

 

Der er en stram tidsplan så embedsværket skal være færdig med arbejdet omkring 1. maj således at det 

derefter kan politisk behandles. Indsatsen skal gennemføres i denne planperiode og der er ikke mulighed for 

at få den store indflydelse på indsatsen. Det sværeste bliver ændret/ ophør med vandløbsvedligeholdelse. 

Noget som landbrugserhvervet ikke er specielt glade for!  

 

8. Havørred Limfjorden / Grøn Vækst indsatsen 

 

Indstilling: 

Orientering om projektet ”Havørred Limfjorden” og Grøn Vækst arbejdet tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

På Limfjordsrådets forrige møde var der enighed om at samarbejde i regi af Limfjordsrådet om 
ansøgninger til ”Grøn Vækst – 200 mio. kr. puljen” og der er i 2012 afsat 220 timer til opgaven. Puljen 
forventes at kunne anvendes til  finansiering af tiltag, der i samspil  med de statslige miljøtiltag kan 
bidrage til værdiskabelse i oplandet til Limfjorden. 
 

På embedsmandsgruppens forrige møde blev det aftalt, at Sekretariatet som led i ”Grøn Vækst 

indsatsen” afklare, hvordan Limfjordsrådet bedst støtter op om projektet ”Havørred Limfjorden”  –  

Herunder eventuel aktiv deltagelse af Sekretariatet i projektets miljø- og naturdel. 

 

Der er den 2. februar afholdt møde med formanden for Netværk Limfjorden med diskussion om 

organisering, indhold og mulighed for finansiering af projektet. Herunder en fordeling, hvor Netværk 

Limfjorden med Carsten Rømming Sørensen som projektleder varetager turist siden af den, mens 

Limfjordsrådets Sekretariat går mere aktivt ind i miljø- og naturdelen. 

 

Efter gennemgang af projektet om havørred Limfjorden 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. 

 

9. Formandskabets møde med Miljøminister Ida Auken 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at Formandskabets orientering om møde med Miljøminister Ida Auken tages til 
efterretning. 
 
Baggrund: 
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Fomandskabet afholdt 6. februar 2012 møde med Miljøminister Ida Auken.  
 
Bilag: 
Dagsorden for mødet mellem formandskabet og Miljøminister Ida Auken. 

 
Et rigtigt godt møde.  En ny minister der var meget imødekommen og meget lyttende.  

Første emne var vådområderne, vi fremhævede at vi har været dygtige til at lever til tiden. At vi regnede med 

at nå i mål til tiden. At vi er utilfredse med overvågningsprogrammet, vi ville gerne have flere målestationer 

så vi kunne få noget dokumentation for vores indsats.  At vi ventede med spænding på FERV ville gå positivt 

ind i arbejdet. Vi fremhævede visionen for Limfjordsrådet. Vi var interesseret i helheder og dermed også i at 

tænke vandplanerne ind i helheder. Bla. Det forhold at dambrug ikke er tænkt ind i vådområder og beklagede 

også at klima ikke var tænkt ind. Foreslog at en overimplementering i første planperiode kunne vi jo spare i 

anden planperiode. Hvilket hun lyttede interesseret til. Staten burde invitere styregrupperne ind for at 

fortælle hvordan det går! 

Anden ting på dagsorden var Alternative virkemidler. Vi mangler stenrevsforsøg der viser om det virker eller 

ej, fik oplyst, at der var et forsøg i Sønderborg men det var blevet forstyrret undervejs. Det blev forslået, at 

der kom et forsøg i Limfjorden. Ministerens ønske var at det skulle være et virkemiddel. Dog var der ingen 

forventninger om at lave en indsats der hvor de ville lave et stenrev. Ministeren ønskede en tilbagemelding 

fra Naturerhverv om hvad der skulle ske. Det skulle omkring et kvælstofudvalg. 

Tredje emne var vandløb. Vandløbsloven ville blive ændret så hindringen om at man ikke kunne 

nedklassificere vandløb fjernes /ændres.  

På mødet blev det aftalt at vi (Limfjordsrådet) skal skrive et referat fra mødet, på den måde kan vi sikre at 

budskaberne komme med. 

 
10. Orientering/Bordet rundt. 

 

Intet. 

 

11. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 

 Næste møde i Limfjordsrådet er 13. april 2012. 

 
b. Andet. 

 Konsulentopgave solgt til kommunerne i Region Nordjylland vedr. Grøn Vækst. 
 
Michael Damm orienterede om, at Limfjordsrådets sekretariat her fået en konsulentopgave.  I forbindelse 

med at Region Nordjylland i samarbejde med de nordjyske kommuner skal håndtere ansøgningerne om 

grønvækst midlerne indkøbes der ca. 400 timer hos Limfjordsrådets sekretariat til varetagelse af denne 

opgave. Der bliver et selvstændigt time-regnskab og budget-regnskab for denne funktion. Det er kommunerne 

i region nord der har valgt denne model. 


