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nr. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 

Godkendt med den tilføjelse, at status forLimfjordsrådets hjemmeside blev præsenteret under eventuelt. 

Endvidere blev dagsordenens pkt. 4 og pkt. 5 byttet rundt, så ”Revision af vandoplandsplanen” blev taget 

før ”Arbejdsplan og budget for 2012”. 

 

2. Vådområde realisering – Forløb og samarbejde mellem Kommunerne og FødevareErhverv 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at FødevareErhvervsministeriets oplæg tages til efterretning 

 

Baggrund: 

I oplandet til Limfjorden er vådområdeprojektet ”Svenstrup Å” (72 ha.) ansøgt realiseret og denne er 

bevilget. Fire andre vådområdeprojekter ”Hundsø, Bjørndal Kær, Vestersø og Lilleåen” (278 ha. samlet) 

er forundersøgt, mens yderligere fire forundersøgelser på projekterne ”Stubdrupbæk, Fly Enge, Serup 

Kær samt Elkær” (572 ha. samlet) forventes færdig inden 1. januar 2012. 

 

Vådområdeindsatsen under Grøn Vækst gennemføres med : 

 Skov- og Naturstyrelsen som bevillingsstyrende og overordnet ansvarlig for indsatsen.  

 Kommunerne som projektansvarlig og projektstyrende. 

 FødevareErhverv som dels skal sikre EU-medfinansiering gennem Landdistriktsprogrammet og 

dels skal forestå opkøb af jord og jordfordeling, der vil være et vigtigt redskab i forhold til at 

kunne tilfredsstille lodsejernes arealinteresser i og omkring et projektområde. Projektjorden 

udbydes efter realisering i et frit offentligt udbud.  

 

Der vil i realiseringsfasen være behov for et tæt samarbejde mellem Kommunerne og FødevareErhverv.  

 

FødevareErhverv vil på mødet præsentere opgavefordelingen og et oplæg til, hvordan samarbejdet 

hensigtsmæssigt kan forløbe samt de problemstillinger, der typisk kan forekomme i forbindelse med 

realiseringsfasen af vådområdeprojekterne.    

  

Lars Grumstrup fra FødevareErhverv (Naturerhvervsstyrelsen pr. 1. oktober) præsenterede et oplæg vedr. 

samarbejdet med kommunerne og opgavefordeling under vådområderealiseringen (Se vedhæftede 

Slides). 
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 Der er mulighed for begrænset ekspropriation. Ved Ekspropriation nedskrives tilsagnet til køb af 

jord fra FERV og Kommunen ansøger i stedet  Naturstyrelsen om midler til ekspropriationen. 

 Der anvendes to former for jordopkøb – Henholdsvis direkte køb af vådområdeprojektjord samt 

puljejord til jordfordeling. Erstatningsjord købes på forhånd eller i forbindelse med 

jordfordelingen. Opkøbt jord sælges igen på markedsvilkår og der er som følge af EU 

Kommissionens krav ikke mulighed for forkøbsret til lodsejere.  

 I stedet for køb/salg af jord tilbydes endvidere 20-årig MVJ-tilskud. Tilskuddet gives i 20 år, men 

vådområdet skal fastholdes for tid og evighed. Selv om det anvendte EU-program kan ændre sig 

mange gange i løbet af 20 år, er Staten bundet af indgåede aftaler. 

 Salg af jord til FERV er genstand for ejendomsavancebeskatning, hvilket ikke er tilfældet i 

forbindelse med ekspropriationer. FERV vurderer på baggrund af erfaringerne fra VMP II 

projekterne dog ikke, at dette medfører problemer, herunder ønske om ekspropriation.  

 Udgifter til Statens (FERVs) arbejde indeholdes i ansøgningen. 

 Der kan være behov for at købe ejendomme helt ud og FERV kan erhverve hele ejendomme. Der 

er dog ikke mulighed for at indregne et forventet tab på ejendommen ved nedlæggelse af 

produktionen og opsplitning af ejendommen i jord og bygninger. I relation til bygninger tilbyder 

FERV således ikke mere end forventet salgsværdi af bygningsparcellen efter frasalg af 

erstatningsjorden. 

 Såfremt påvirkningsområdet efter projektrealisering viser sig at blive større end forventet er det 

Kommunen som projektansvarlig, der som udgangspunkt har en udfordring. 

 

FERV blev af Limfjordsrådet opfordret til at forenkle ansøgningsskemaet til realisering af 

vådområdeprojekter. 

 

3. Grøn Vækst – Rammeprogram for landdistriktsmidlerne i henholdsvis Nord- og Midtjylland 
 
Indstilling: 
Synergier og sammentænkning af implementeringen af landdistriktsordningerne og Limfjordsrådets 
arbejde under Grøn Vækst diskuteres. 
 
Baggrund: 
Regeringen og Dansk Folkepartis ”Aftale om Grøn Vækst” skal bl.a. udmønte Landdistriktsprogrammet 
for 2010-2013. Med det formål at understøtte en bredt funderet indsats er en andel af rammen afsat til 
kommuner og regioner, så de får mulighed for at opnå medfinansiering fra Landdistriktsprogrammet til 
igangsættelse af egne aktiviteter. 
 
Der udarbejdes derfor i et samspil mellem kommuner og tilhørene region et program pr. region for en 
sammenhængende strategisk udviklingsindsats til udmøntning af en 200 mio. kr. pulje til kommuners og 
regionernes egne landdistriktsprojekter (deadline 1. oktober 2011). Programmerne er konkurrenceudsat 
og tildeles en budgetramme. 
 
Landdistriktordningerne fokuserer på etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne, etablering af 
attraktive levevilkår, netværksaktiviteter og afsætning af fødevarer, udvikling og demonstration i det 
primære jordbrug, forarbejdning i fødevaresektoren, natur- og miljøprojekter m.m. 
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En sammentænkning af Vandplanens krav til miljøindsats og Grøn Vækst midler vil kunne indebære at 
vandplanens miljøprojekters lokale værdi kan forøges. Eksempler på projekter kunne være projekt 
”Havørred Limfjorden” m.v. 
 
Skal vi i Limfjordsrådet i samarbejde med kommunerne søge at udarbejde og understøtte projekter som 
både giver reduktion af næringsstofbelastningen og styrker levevilkårene i de omfattede områder? 
 
Michael Damm gav en kort introduktion til FødevareErhvervs 200 mio. kr. pulje under Grøn Vækst (Se 
vedlagte slides).  
 
Der var enighed om at samarbejde i regi af Limfjordsrådet om ansøgninger til ”Grøn Vækst – 200 mio. kr. 
puljen”. Puljen forventes at kunne anvendes til  finansiering af tiltag, der i samspil  med de statslige 
miljøtiltag kan bidrage til værdiskabelse i oplandet til Limfjorden. 
 

4. Arbejdsplan og Budget for 2012. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet godkender arbejdsplan og anbefalet budget 2012. 

 

Baggrund: 

 
Der er i vedhæftede budgetudkast lagt op til et uændret kontingent. 
  
Der er endvidere lagt op til, at konsulenttimer til løsning af opgaver ud over de 2,7 personer ansat i 
Sekretariatet, indkøbes internt i kommunerne. 
 
Bilag: 
Arbejdsplan og budget for 2012 vedlægges dagsordenen. 
 
I bilag til dagsordenen var præsenteret to alternativer til arbejdsindsats i 2012. ”Anbefalet 
arbejdsindsats” blev med en arbejdsindsats på 4.170 timer og en finansiering gennem statslige 
vandplanmidler på kr. 742.500 godkendt.  
 
Tilsvarende var der i bilag til dagsordenen præsenteret to alternativer til budget 2012. ”Anbefalet budget 
2012” blev godkendt, hvorved det forventede resultat pr. 31. december 2012 bliver kr. 10.876. 
 

5. Revision af Vandoplandsplanen (Punkt til Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden). 

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at Lindenborg Å udspring, Støjbjerg Engsø, Højris 

samt  Solbjerg Engsø indgår i VOP’en til erstatning for de projekter, der udgår.  

 

Baggrund: 

VOS’ens opgave i relation til VOP’en er at kontrollere at: 

 Projekterne samlet fjerner 415 ton kvælstof til Limfjorden fordelt på tre delvandoplande. 

 Projekterne samlet i gennemsnit tilbageholder mindst 113 kg. N/ha. 

 Omkostningseffektiviteten for projekterne samlet maksimalt er 866 kr./kg. N. 
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 Den samlede nettopris for projekterne overholder den økonomiske ramme pr. vandopland 

(302,4 mio. kr. til Limfjorden fraregnet private lodsejere) 

 VOP’en afspejler det i udkast til vandplanen forudsatte reduktionsbehov i delvandoplandet. 

 

Efter teknisk forundersøgelse har Jammerbugt og Aalborg Kommune meddelt Sekretariatet, at 

projekterne ”Ryå” og ”Binderup Å – Tilløb” ikke kan realiseres. Konklusionen på de tekniske 

forundersøgelser var i begge tilfælde, at kvælstoffjernelsen ikke var tilstrækkelig kombineret med en 

manglende lodsejertilslutning i Binderup Å tilfældet. Ryå-projektet var forudsat at fjerne 21,1 ton N/år 

(386,2 ha), mens Binderup å var forudsat at fjerne 5 ton/år (24 ha.). 

 

Der er endvidere flere projekter (Stubdrupbæk, Vestersø, Bjørndalkær og Simested Å midt), hvor 

kvælstoffjernelsen/projektarealet i forbindelse med forundersøgelsen vurderes at blive mindre end først 

antaget. Modsat viser forundersøgelsen, at den mest hensigtsmæssige afgrænsning af projektet 

”Simested Å udspring” er en arealmæssig udvidelse med en ”Bradstrup Sø”-del. 

 

Ovenstående betyder at: 

 VOP-Projekterne i deloplandet ”Limfjorden i øvrigt” efter de foreløbige beregninger fjerner 

221,8 ton N/år. Med mulighed for en 10 % overimplementering kan der skrives nye projekter ind 

i VOP’en svarende til en kvælstoffjernelse på 47,5 ton N/år.  

 Kvælstoffjernelsen i VOP-Projekterne i deloplandet ”Hjarbæk Fjord” er nedskrevet med 4,4 ton 

til 61,6 ton (mål for kommunal andel af vådområder i dette delopland er 60,8 ton). 

 

Bilag:  

Udkast til revideret vandoplandsplan for Limfjorden. 

Kort over vådområdeprojekter i Limfjordsoplandet – september 2011 

 

Godkendt. 

 

6. Overvågningsprogram for Limfjorden. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet i forbindelse med forventet møde med 

Naturstyrelsen har fokus på: 

1. Juraen – Hvornår er noget overvågning og hvornår er det en konkret sag. 

2. Steder hvor det umiddelbart er væsentligt med målestationer. 

3. Dokumentation for igangværende vandområdeindsats. 

 

Baggrund: 

På Limfjordsrådets visionsdag den 27.05.2011 var der fra politisk side ønske om, at tilsynet med 

Limfjorden bliver bedre. Holdningen var, at effekten af de tidligere indgreb skal dokumenteres med ”up 

to date” data, der i højere grad er baseret på konkrete målinger. Data skal have en validitet, så de er 

anvendelige.  
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Med baggrund i Limfjordsrådets henvendelse om manglerne i det statslige overvågningsprogram har 

Miljøminister Karen Ellemann svaret, at en faglig dialog om det fremadrettede arbejde med natur- og 

miljøovervågningen kan være givtig. Ministeren har derfor bedt Naturstyrelsen om at rette henvendelse 

til Limfjordsrådets Sekretariat med henblik på et dialogmøde mellem Limfjordsrådet og Styrelsen – 

Denne henvendelse er endnu ikke kommet. 

 

Bilag: 

Brev fra Miljøminister Karen Ellemann dateret 30. juni 2011. 

 

Godkendt med den tilføjelse, at Sekretariatet tager kontakt til Naturstyrelsen med henblik på at få 

mødet om overvågningsprogrammet istandsat. 

 

7. Limfjordsrådets vision. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at udkast til Limfjordsrådets Strategipapir diskuteres og eventuelt konkretiseres / 

prioriteres. 

 

Baggrund 

Med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet blev det på 

Limfjordsrådets møde 17. december 2010 besluttet at igangsætte et arbejde med Rådets vision 

herunder udarbejdelse af et strategipapir, der præciserer rammerne for Rådets arbejde. Strategipapiret 

skal fungere som retningsviser / bindeled mellem Limfjordsrådets vision og Rådets årlige 

handlingsplansarbejde.  

Strategipapiret er udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011. 

Rammerne for arbejdet har været sat ud fra de tidligere besluttede vedtægter for Limfjordsrådet. 

 

Efter Limfjordsrådets konkretisering og prioritering i forbindelse med strategipapiret, udarbejder 

Sekretariatet den endelige formulering og strategipapiret sendes i politisk høring i Kommunerne, med 

henblik på en endelig vedtagelse på Limfjordsrådets møde den 25. november. Herefter følger eventuelt 

en justering af forretningsorden.  

 

Forslaget til strategipapiret har været forelagt embedsmandsgruppen, som anbefaler forslaget til 

strategipapiret, idet det samtidig anbefales:  

 At den tre dages høring udvides til en uge. 

 At 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”.   

 

Anbefalingen er bl.a. motiveret af Viborg Kommunes brev vedr. Limfjorsrådets høringssvar vedr. VVM 

for 3. Limfjordsforbindelse (se vedlagte bilag). 
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Bilag: 

Udkast til Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: ”En ren og bæredygtig Limfjord”. 

Viborg Kommunes brev vedr. Limfjordsrådets høringssvar om 3. Limfjordsforbindelse. 
 
Udkast til Limfjordsrådets strategipapir blev godkendt med den tilføjelse at Embedsmandsgruppens 
anbefalinger indarbejdes: 

 At den tre dages høring udvides til en uge. 

 At 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”.   

 

Det blev 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.  

 
 

8. Orientering/Bordet rundt. 

 

Limfjordsrådet har fået en invitation fra Orbicon til indvielse af Minivådområde ved Aabybro tirsdag den 

11. oktober 2011 (vedhæftet referatet).  

 

Der var tilslutning til, at Formandsskabet tager initiativ til et møde med den kommende Miljøminister. 

Dette så snart vedkommende er udpeget og indtræder i embedet.  

 

9. Presse.  
Indstilling: 

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

 
Der forventes ingen pressehenvendelser vedr. dagens møde. 
 

10.Eventuelt. 

 Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 25. november i Aalborg. 

 

Der var opbakning til udformningen af den nye hjemmeside. Så snart hjemmesiden er færdig orienteres 

Limfjordsrådets medlemmer herom via mail. 

 
 


