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Forum Limfjordsrådet. 

Tid 25. november 2011, 10.00 – 13.15 

Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 
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Christen Dam Larsen, Herning 
Finn Thøgersen, Holstebro 
Jens Chr. Golding, Jammerbugt 
Arne Noe, Lemvig  
Poul Roesen, Morsø 
Jørgen Bruno Andersen, Randers 
Gert Fischer, Rebild 
Morten Lem, Rebild 
Dorthe Dalsgaard, Skive 
Helle Lyng, Struer 
Mads Jakobsen, Struer 
Per Bach Laursen, Vesthimmerland 
Claus Clausen, Viborg 
Erik Busse, Aalborg 
 
Asger Nielsen, Brønderslev (Embedsmandsgruppen) 
Anders Debel, Herning (Embedsmandsgruppen) 
Peter Risegaard, Hjørring (Embedsmandsgruppen) 
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro (Embedsmandsgruppen) 
Gitte Clausen, Jammerbugt (Embedsmandsgruppen) 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt (Embedsmandsgruppen) 
Claus Borg, Lemvig (Embedsmandsgruppen) 
Bjarke Jensen, Mariagerfjord (Embedsmandsgruppen) 
Arne Kirk, Morsø (Embedsmandsgruppen) 
Lars Sandberg, Randers (Embedsmandsgruppen) 
Bo Lodbjerg, Rebild (Embedsmandsgruppen) 
Per Nørmark, Skive (Embedsmandsgruppen) 
Kurt Vanggaard, Struer (Embedsmandsgruppen) 
Flemming Bach, Thisted (Embedsmandsgruppen) 
Elise Stilling, Vesthimmerland (Embedsmandsgruppen) 
Jørgen Jørgensen, Viborg (Embedsmandsgruppen) 
 
Michael Damm (Sekretariatet) 
Charlotte Rønn (Sekretariatet) 
Torben Bramming Jørgensen (Sekretariatet) 
Niels Vedel (Sekretariatet) 
 
Mikael Klitgaard, Brønderslev 
Jens-Bernhard Knudsen, Herning 
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Tlf. 9931 2000 
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Jørgen Bing, Hjørring 
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Mødeleder Poul Roesen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 30. november 2011, revideret 1. december 2011 
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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 
 

2. Vådområde og ådalsindsatsen 
 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at orienteringen fra DMU tages til efterretning. 

Baggrund: 

I oplandet til Limfjorden skal kvælstoftilførslen ifølge indsatsprogrammet i udkast til vandplanen 

reduceres med 415 ton kvælstof/år ved brug af virkemidlet ”Vådområder”. I oplandet til Limfjorden er 

vådområdeindsatsen godt igangsat og flere kommuner er efter forundersøgelserne nu i gang med at 

realiserer konkrete projekter.  

Ifølge indsatsprogrammet i det foreløbige udkast til vandplan skal der i oplandet til 28 søer i 

Limfjordsområdet endvidere etableres 775 ha. ådale. Dette med henblik på en reduktion i 

fosfortilførslen på 7,75 tons/år til de nedstrøms beliggende søer.  De største indsatskrav forventes ved 
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Ove Sø (217 ha.), Lønnerup Fjord (108,5 ha.) og Ørum Sø (48,4 ha.). Det er også i denne indsats 

kommunerne, der har ansvaret for at planlægge og gennemføre genopretning af ådalene. Indsatsen har 

afventet en faglig afklaring, der nu foreligger i form af en rapport fra DMU. 

DMU orienterer på mødet om undersøgelsens resultater herunder: 

 Hvor stammer fosforet fra. 

 Principperne for næringsstoffjernelsen (kvælstof og fosfor) i henholdsvis vådområder og å dale. 

 Overvejelser i forbindelse med udvælgelsen af potentielle fosfor ådale.  

 Behov for data og valg af metode i forbindelse med ådals indsatsen. 

 

Indstilling godkendt.  

 

 

3. Orientering om status for Limfjordsrådets visionsarbejde. 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at orienteringen om status for 

medlemskommunernes behandling af udkast til Strategipapir tages til efterretning. 

 

Baggrund 

Limfjordsrådet har på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011 udarbejdet et 

udkast til strategipapir, der 4. oktober 2011 blev sendt i 6 ugers høring ved medlemskommunerne. 

 
Strategipapiret forventes behandlet på Limfjordsrådets møde i februar – Dette efter færdigbehandling 
af sagen i de resterende medlemskommuner.  
 

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

 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller at: 

 Fald Å tages ud af VOP’en.  

 Opdatering af Vandoplandsplanen, det næste ½ år finder sted administrativt med efterfølgende 

orientering af Limfjordsrådet på Rådets faste møder. 

 Der søges med Sekretariatet som tovholder et strategisk samarbejde med Naturstyrelsen for så 

vidt angår den nye statslige vådområdeindsats – Det vil umiddelbart være attraktivt med flest 

mulige projekter i oplandet til Limfjorden. 

 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. 
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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. 

 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 fornyet vurdering har Lemvig Kommune konkluderet, at et vådområdeprojekt ved Fald Å ikke er 

foreneligt med vandløbets naturindhold og anbefaler derfor, at Limfjordsrådet lader dette projekt udgå 

af VOP’en. Fald Å-projektet var forudsat at fjerne 5 ton N/år (24 ha). Endvidere har forundersøgelsen for 

Vestersø vist, at der omkostningseffektivt kun kan gennemføres to ud af fire delprojekter. 

Vandoplandsplanen er som følge heraf konsekvens rettet. Ovennævnte giver ikke umiddelbart 

anledning til at optage nye projekter på VOP’en. 

 

Naturstyrelsen er af den opfattelse at vådområdeindsatsen er temmelig forsinket i forhold til de 

gældende VOP’er. Naturstyrelsen har i den forbindelse gennemført en rundringning til kommuner med 

forundersøgelser, der har været over 1 år undervejs. 

 

Regeringen har besluttet at afsætte i alt 159 mio. kr. til en statslig vådområdeindsats. Det sker ikke 

mindst for at sikre en god udnyttelse af midler fra EU’s landdistriktsprogram i 2012 og 2013, samt 

opfyldelse af vandrammedirektivet. 

 

Embedsmandsgruppen vurderer at, der kan blive behov for et modspil til den nationale udlægning af 

fremdriften i den kommunale vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. Dette kunne være i form af  

artikler i forskellige medier herunder ”Danske Kommuner”. Eventuelt kan en sådan forhåndsgodkendes i 

Kommunerne, så den er klar ved behov.   

 

Under punktet orienteres om status for vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden. 

 

Bilag:  

VOP for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 

 

Indstilling godkendt. Sekretariatet udarbejder oplæg til respons vedr. fremdriften i den kommunale 

vådområdeindsats. 

 

5. Limfjordsrådets hjemmeside 

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager præsentationen af den nye hjemmeside til 

efterretning. 
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Baggrund: 

Limfjordsrådets hjemmeside relanceres og indeholder nu en intranet del, ligesom den i højere grad 

afspejler Rådets arbejdsområder / rolle, herunder driftsrollen i forbindelse med vådområdeindsatsen. 

Den nye hjemmeside kan ses her: 

 

http://www.limfjordsraadet.dk/Forside.aspx?ID=4  

 

Sekretariatet vil på mødet præsentere den nye hjemmesides struktur og indhold. 

 

Indstilling godkendt. 

 

Forslag i forbindelse med hjemmesiden: 

 Der bør gøres opmærksom på, at filmen fra Amternes tid ikke er helt ”up to date”, herunder 

forældede oplysninger om overvågningen af  Limfjorden. 

 Flere ”milepæle” under vådområdeindsatsen – Eksempelvis hvornår NERV er i gang med 

lodsejerforhandlingerne og hvornår kommunerne gennemfører anlægsfasen. 

 Link til alternative virkemidler, der er ved at blive afprøvet herunder minivådområder, 

kompensationsopdræt af muslinger, etablering af rev etc. 

 Hjemmesidens ”fokusområder" må ikke være for omfangsrig – Information om 

Limfjordsrådets visionsarbejde flyttes fra ”Fokuspunkter” til ”Limfjordsrådet” . 

 Limfjordsrådets bemærkninger til idéfasen bør fremgå af hjemmesiden. 

 

Yderligere forbedringsforslag kan sendes til Charlotte Rønn: che-teknik@aalborg.dk   

 

6. Formandskabets møde med Miljøminister Ida Auken 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at indholdet i dagsordenen til Formandskabets kommende møde med 

Miljøministeren drøftes. 

 

Baggrund: 

På Limfjordsrådets møde 23. september 2011 var der tilslutning til, at Formandskabet tog initiativ til et 

møde med den nye Miljøminister Ida Auken. Denne har nu takket ja til et sådant. De dagsordens punkter, 

der pt. er under overvejelse til mødet er: 

 

 Samarbejdet mellem Stat og Kommunerne om implementeringen af vandplanerne, herunder 

vådområdeindsatsen. 

 Synergier med lokale såvel som øvrige nationale tiltags betydning for vandplanindsatsens 

forankring. 

 Alternative virkemidler som opkøb af dambrug, minivådområder etc. – Herunder en fleksibilitet i 

valg af virkemiddel med henblik på, at kommunerne kan handle lokalt, når muligheder opstår.  

 Overvågning af Limfjorden. 

 Kompensation af Kommunerne i forbindelse med Vandplanindsatsen – DUT. 

http://www.limfjordsraadet.dk/Forside.aspx?ID=4
mailto:che-teknik@aalborg.dk
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Der var ikke bemærkninger til de foreslåede dagsordenspunkter.  

 

Herning Kommune foreslog et punkt om vandløbsklassificering, herunder specielt problemstillinger i 

forbindelse med §3 vandløb, der ikke kan nedklassificeres.   Kvaliteten af §3-vandløb er svingende og 

det kunne være hensigtsmæssigt at nedklassificere nogle af de ”dårligste” vandløb. Dermed kunne der 

samtidig skaffes økonomi til opklassificeringen af andre vandløb, hvor kvaliteten kan begrunde en 

sådan.  

 

 Anders Debel kontakter Sekretariatet/Embedsmandsgruppen vedr. detaljerne i forslaget. 

 

7. Møder i det politiske forum i 2012. 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at mødedatoer for Limfjordsrådet godkendes. 
 
Baggrund:  
 
Forslag til møder i Limfjordsrådet i 2012 er: 
 
10. februar, 13. april, 15. juni, 21. september samt 23. november. 
 
Embedsmandsgruppen afholder møder 14 dage før de mødedatoer, der besluttes for Rådet. 
 

Indstilling godkendt – Mødetidspunkt fastholdes til kl. 10.00. Det blev bemærket at 5 møder i 2012 var 

mange. Der var enighed om at reservere datoerne og at et møde kunne aflyses, hvis ikke grundlaget 

for dets afholdelse er tilstrækkeligt. 

 

8. Orientering/Bordet rundt. 

 Henvendelse fra Virksund og Omegns Fritidsfisker Forening vedr. klapning af havneslam fra Skive 

havn og sejlrende. 

 

Limfjordsrådet fandt ikke anledning til at gå yderligere ind i klapsagen. 

 

9. Eventuelt. 
 
a. Næste møde. 

 
b. Andet. 

 
Næste møde afholdes 10. februar kl. 10.00 i Holstebro. Et punkt på mødet bliver Holstebro Kommunes 
erfaringer med forundersøgelser/realiseringer i forbindelse med vådområdeindsatsen.  
 
Der serveres en let frokost efter mødet. 

 


