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

 
2. Præsentation af høringssvar til vandplanen for Limfjorden. 

 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at udkast til høringssvar fra Limfjordsrådet godkendes.  
  
Baggrund:  

 
Miljøministeren sendte 04.10.2010 regeringens forslag til vand- og naturplaner i 6 måneders offentlig 
høring. 
 
Med Sekretariatet som tovholder er der udarbejdet et udkast til et koordineret høringssvar for 
henholdsvis Vandplanen og Natura 2000 planerne.  

 9. december var der møde i virkemiddelgruppen om strukturering og uddelegering af 
opgaven. 

 I januar har 5 arbejdsgrupper arbejdet på et høringssvar indenfor temaerne: 
 Fjorde og Kystvande 
 ”Åben land” (landbrug og planmæssige forhold) 
 Natura 2000 
 Punktkilder 
 Søer og vandløb 

 Sekretariatet har sammenskrevet inputtene fra de 5 arbejdsgrupper og suppleret. 
Resultatet præsenteres på mødet. 

 
Bilag 
Udkast til høringssvar til regeringens forslag til Vand- og Naturplaner eftersendes snarest. 
 
Indstilling godkendt. Tekst vedr. efterafgrøder flyttes dog fra det tekniske Baggrundsnotat over i ”pixi”-
udgaven. 
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Efter godkendelsen i Limfjordsrådet fremsendes høringssvaret til kommentering ved 
medlemskommunerne. Kommunerne kan ikke komme med tilføjelser til høringssvaret. Såfremt en 
kommune insisterer på, at deleaf høringssvaret  fjernes – vil dette blive taget ud. Der var dog enighed 
om, at det var et godt udkast til høringssvar, der forelå og at der skulle arbejdes for, at alle kommunerne 
godkender det samlede høringssvar.  
 
Der var enighed om, at afklaringen vedr. efterafgrøderne og betydningen af en udskydelse af 
kvælstofreduktionen for sagsbehandlingen efter husdyrgodkendelsesloven var en hastesag. (Dette tages 
med i det brev, der er omtalt under referatets pkt. 7). 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides. 
 

3. Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles at:  

 Udkast til kommissorium for arbejdet med Limfjordsrådets Vision / Strategi godkendes.  
 

Baggrund: 
På Limfjordsrådets møde 17. december 2010 blev det foreslået, at der i 2011 arbejdes med visionen (jf. 
vedtægterne) for Limfjordsrådets arbejde og en strategi for hvordan denne virkeliggøres. 
 
I forsættelse af drøftelse på Embedsmandsgruppens møde den 4. februar 2011 udarbejder Sekretariatet 
et udkast til kommissorium. 
 
Bilag: 
Udkast til Kommissorium vedlægges dagsordenen. 
  
Indstilling godkendt. 
 

4. Handlingsplan for 2011. 
 

Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet godkender: 

 Handlingsplanen for 2011 inklusiv nye indsatser (Udarbejdelse af Vision/Strategipapir, 
vandplanarbejdet, handleplanarbejdet, hjemmeside m.m.). 

 At ressourcen til varetagelse af de nye indsatser finansieres  via indtægten fra Sekretariatets 
arbejde på konkrete vådområder. 

 
Baggrund: 
På Limfjordsrådets møde 17. december 2010 blev det aftalt, at der i 2011 skal udarbejdes en 
ressourceopgørelse samt en prioritering af opgaverne således, at der skabes et overblik. 
 
Sekretariatet har udarbejdet en handlingsplan for 2011. I handlingsplanen er de forventede opgaver i 
2011 beskrevet: Sekretariatsfunktionen, Vådområder, Udarbejdelse af Vision/strategipapir, 
Vandplanarbejdet, hjemmeside m.m. herunder ressourceopgørelsen. De 2,7 medarbejdere i 
Sekretariatet forventes at kunne dække Sekretariatsfunktionen, nye projekter og arbejdet med de 
konkrete vådområder. 
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Økonomi / Ressourcer: 
I forhold til ønskerne til nye aktiviteter forventes det, at der fremover vil være et mandskabsbehov, der 
er ~1 normering større end de nuværende 2,7 medarbejdere tilknyttet sekretariatet.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af vision/strategipapir forventes en ikke budgetteret udgift på 35.000 kr. 
til konsulentudgifter. Tilsvarende forventes der i forbindelse med revisionen af hjemmesiden, at komme 
en ikke budgetteret udgift på 86.000 kr. til konsulentudgifter m.v. 
 
Det forventes, at Sekretariatet i 2011 overslagsmæssigt vil bruge i størrelsesorden ~2.250 timer på 
konkrete vådområdeprojekter. Timerne faktureres på de enkelte projekter ved Naturstyrelsen. 
Indtægten indgår ikke i Limfjordsrådets budget for 2011. Disse midler anvendes til at dække en ekstra 
normering samt de forøgede konsulentudgifter  i fællesskabet til hjemmeside og visionsarbejdet. 
 
Bilag 
Udkast til ressourceopgørelse / handlingsplan for 2011 vedlægges dagsordenen. 
 
Det blev besluttet, at: 
Sekretariatets indtægt fra vådområdeindsatsen fastholdes i fællesskabet. 
Der i forbindelse med opgaven omkring hjemmeside og vision købes konsulentbistand for ovennævnte 
indtægt og tilsvarende til øvrige opgaver, såfremt embedsmandsgruppen er enig herom.  
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides. 
 

5. Fordeling af midler til den fasciliterende indsats i forbindelse med vådområdeindsatsen 
 

Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at udkast til brev til Miljøministeren godkendes og fremsendes snarest. 
  
Baggrund: 
Miljøministeriet har med Finansministeriet drøftet muligheden for at midlerne til den opsøgende og 
fasciliterende vådområdeindsats blev fordelt efter en aktivitetsbaseret fordelingsnøgle frem for en 
fordeling efter det almindelig DUT-princip. Finansministeriet har vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt 
tunge argumenter til en fravigelse af DUT-princippet. 
 
På mødet med Miljøministeren den 25. august 2010 og i det efterfølgende opfølgningsbrev redegjorde 
Limfjordsrådets Formandskab for, at midlerne til den fasciliterende indsats i forbindelse med 
vådområdeindsatsen (9,5 mio. kr.) ikke er egnet til en fordeling efter DUT-princippet. Der er i 
vandplanerne lagt op til, at ~1/3 af vådområdeindsatsen skal finde sted i oplandet til Limfjorden. I 
forhold til Limfjorden burde der således målrettet tilgå oplandet i omegn af 3,2 mio. kr. til fremme af 
denne indsats. Imidlertid bor der i dette opland kun omkring 525.000 indbyggere svarende til ~1/10 af 
landets befolkning, hvorfor beløbet kun bliver i omegn af 0,9 mio. kr. via et DUT-princip, hvor midlerne 
alternativt er kanaliseret til områder af landet, hvor der ikke finder nogen indsats sted. 
 
Bilag: 
Udkast til brev til Miljøministeren vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendes. Brevet fremsendes adresseres dog til Finansministeren og sendes c.c. til 
Miljøministeren. 

 
6. Orientering. 
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a. KKR henvendelse (vedlægges dagsordenen). 
b. Status for ministeriets nedsatte arbejdsgrupper i vandplansammenhæng 
c. Henvendelse fra Limfjordsrådet til Miljøministeren 8. december 2010 samt dennes besvarelse 

(vedlægges dagsordenen). 
d.  Sekretariatet har til udtalelse modtaget en ansøgning om etablering af et 14,7 ha stort privat 

vådområde (Lærkenborg) ved Lovns Bredning, Skive Kommune. 
 
7. Eventuelt. 

 
a. Bordet rundt 
b. Næste møde (27. maj 2011) 
c. Andet 

 
Mødedatoer for rådet fastholdes til 27. maj, 23. september og 25. november. På grund af udvalgsmøder 

i Jammerbugt Kommune bliver de to sidste møder afholdt tæt herpå. Mødet den 27. maj forventes at 

blive af lidt længere varighed. DFFE vil blive indbudt til en dialog om vådområdeindsatsen og 

lodsejerkontakten. Endvidere vil en ekstern blive inviteret til at holde et oplæg om vådområder og å-dale. 

 

Jørgen Nørby orienterede om KIMO og det arbejde, der her foregår for et renere havmiljø. KIMO 

Denmark fremsender snarligt materiale om organisationen til de tilstedværende. 

 

Gert Fisher orienterede om Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af afgørelser efter husdyrloven.  

Det er utilfredsstillende at Natur- og Miljøklagenævnet: 

 Behandler sagerne med tilbagevirkende kraft. 

 Kræver at sagerne behandles efter data(husdyrtryk),  der endnu ikke er offentliggjort. 

 Hjemviser sagerne uden at forholde sig til det, der var klaget over. 

 

Problemstillinger i forbindelse med en dyreenhedsbaseret regulering i husdyrgodkendelserne påpeges i 

brev til folketinget. En arbejdsgruppe med repræsentanter for Viborg, Rebild og Struer udarbejder udkast 

til brev. 

 

 

 


