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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt 
 

2. Status for vandrådsarbejde samt indsatsprogram for vandløbsindsatser – Prioritering af indsatser og 4. 
vandrådsmøde 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
• Mødeindhold i 5. møde i Vandrådet for Limfjorden drøftes. 
• Forslag til pressemeddelelse godkendes 

 
Baggrund 
Bordet rundt – Hvad er status på den politiske behandling af forslag til indsatsplanlægning for vandløb i 
2. generations vandområdeplaner. Sekretariatet har modtaget følgende tilbagemeldinger: 

• Rebild Byråd har godkendt forslaget 28.08.2014 – TMU har tilkendegivet, at de finder at 
lodsejerne skal have fuld erstatning. 

• Struer Byråd har godkendt forslaget 26.08.2014. 
• Lemvig Kommune har godkendt forslag til indsatsprogram. 
• Silkeborg Kommune har godkendt forslag til indsatsprogram på Plan-, miljø-, og klimaudvalget 

11.08.2014. 
• Aalborg Miljø- og Energiudvalg har indstillet til Byrådets godkendelse. 

 
Bilag: 

• Udkast til dagsorden for vandrådets møde 22. september 2014 vedlægges. 
• Udkast til pressemeddelelse vedr. indsatsplanlægningen for vandløb i 2. generations 

vandområdeplaner vedlægges 
 

Vesthimmerland, Skive, Mariagerfjord, Randers og Hjørring har godkendt indsatsprogrammet. 
I Jammerbugt og Brønderslev har TM videresendt det til Byrådet med en anbefaling om at godkende 
indsatsprogrammet. 
I Thisted har Økonomiudvalget videresendt det til Byrådet med en anbefaling om at godkende 
indsatsprogrammet. 
 
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen til 5. møde i vandrådet for Limfjorden.  
Pressemeddelelsen kan suppleres med et par udtalelser fra et par vandrådsmedlemmer. Alternativt 
kunne vandrådet selv udsende en pressemeddelelse. Sekretariatet drøfter mulighederne med 
vandrådet.  
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3. Omklassificering af vandløb 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at Limfjordsrådet anbefales: 
• At meddele Jammerbugt vandløbslaug, at rådet på det foreliggende grundlag ikke finder 

anledning til at foreslå Naturstyrelsen, at blødbundsvandløbene i Jammerbugt omklassificeres til 
”kunstige” eller ”stærkt modificerede vandområder”.  

 
Baggrund: 
Jammerbugt vandløbslaug har skrevet til vandrådet for Limfjorden med forslag til omklassificering af 
blødbunds vandløb i Jammerbugt Kommune, med henblik på at de udpeges som stærkt modificeret / 
tages ud af vandplanerne. Der er tale om vandløbsstrækninger, hvor der ikke er foreslået indsatser i 2. 
generations vandområdeplaner. 
 
Blødbundsvandløbene er indtegnet på vedlagte "Kort fra Jammerbugt Kommunes Vandløbslaug". 
Blødbundsvandløb er mindre, naturlige vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et 
naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), ringe vandhastighed og bundsubstrat, 
som naturligt er blødt og overvejende organisk. I basisanalysen er disse vandløb udpeget som naturlige 
vandløb med ”ukendt økologisk tilstand samlet set”. Risikoen for manglende målopfyldelse i 2021 med 
hensyn til en samlet vurdering af smådyr, fisk og planter kan ifølge basisanalysen ikke vurderes. 
 
Kunstige vandområder er i vandrammedirektivet defineret som ”forekomst af overfladevand, skabt ved 
menneskelig aktivitet”.  
 
Stærkt modificerede vandområder er ”forekomster af overfladevand, der som et resultat af fysiske 
ændringer som følge af menneskelig aktivitet i væsentlig grad har ændret karakter”.  
 
Et vandområde kan i forbindelse med vandplanlægningen udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, 
hvis de ændringer af vandområdets fysiske forhold, som er nødvendige for at opnå god økologisk 
tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller visse menneskelige 
aktiviteter, og formålet med de menneskelige aktiviteter ikke med rimelighed på grund af tekniske 
vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger kan nås med andre midler, der er en 
væsentlig bedre løsning. En konkret udpegning af et vandområde som kunstigt eller stærkt modificeret 
har betydning for fastlæggelsen af miljømålet for det pågældende vandområde, idet naturlige 
vandområder som udgangspunkt skal opnå god tilstand, mens kunstige og stærkt modificerede 
vandområder som udgangspunkt skal opnå godt økologisk potentiale. 
 
Bilag: 

• Jammerbugt Vandløbslaugs kort over vandløb som de opfatter som blødbunds vandløb i 
Jammerbugt Kommune.  
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Embedsmandsgruppen indstiller, at det meddeles Jammerbugt vandløbslaug, at Limfjordsrådet 
skønner, det falder udenfor Rådets opgave omkring koordinering af vandløbsindsatserne i 2. 
generations vandområdeplaner. Dette fordi der er tale om få konkrete klassificeringer af vandløb i en 
enkelt kommune, hvor der i øvrigt ikke er foreslået indsatser.  
 

4. Etablering af havhaver. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller at: 

• Projektet gennemføres som beskrevet i vedlagte ansøgning.  
 
Baggrund: 
På sidste møde i Limfjordsrådet blev det godkendt, at der ved Nordea fonden ansøges om midler til 
gennemførelse af et projekt om havhaver i Limfjorden. Det blev endvidere besluttet, at projektet skulle 
gennemføres i regi af Limfjordsrådet.  
 
Ansøgningsfristen var 1. september og vedhæftede ansøgning er nu sendt. 

Bilag: 

• Ansøgning om etablering af projekt om ”Havhaver” vedlægges dagsordenen. 

Indstilling godkendt 

 
5. N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen: 

• Drøfter status for vådområdeindsatsen. 
 

Baggrund: 
Limfjordsrådet (VOS’en) besluttede på møde at sige ja til at gennemføre yderligere vådområder (i 
størrelsesorden 10 %). Dette under forudsætning af, at der samtidig tilføres Limfjordsrådet en ekstra 
økonomi i størrelsesorden 30 mio. kr.  
 
KL og Naturstyrelsen har efterfølgende endeligt aftalt, at målet for N-vådområdeindsatsen i 
hovedvandopland Limfjorden øges med 5,5 ton til i alt 354,5 t N / år og at den økonomiske ramme 
samtidig justeres med kr. 6.000.000. 
 
Status for N-VOP’en gennemgåes. Seneste udvikling i vådområdeindsatsen drøftes, herunder behov for 
øget økonomisk ramme og en højere økonomisk omkostningseffektivitet end oprindeligt forudsat i de af 
Naturstyrelsen udmeldte rammer.  
 
Bilag: 

• Revideret N-VOP for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 
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Kommunerne er opmærksomme på deadlines herunder absolut sidste frist 1. september 2015 for 
realiseringsansøgninger. 
 
Enkelte projektrealiseringer er på grund af manglende fremdrift i lodsejerforhandlingerne meget lang 
tid undervejs, herunder især Vestersø. Sekretariatet sender et brev til NaturErhvervsstyrelsen herom. 
 
Der er problemer med, at den beregnede P-udledning i Fiskbæk Å projektet ligger væsentligt over 
afskæringsværdien for Hjarbæk Fjord. Naturstyrelsen forventes inden for kort tid at komme med en 
udtalelse. Madsbjerg Enge har muligvis et tilsvarende problem i forhold til den beregnede P-udledning 
og nok også et problem i forhold til N-fjernelsen. 
 
Sekretariatet tager dialogen med Naturstyrelsen om VOP’en og de projekter, der indgår og udgår. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides. 
 

6. P-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Implementering af notat med ”Forslag til model for realisering af vandplanernes indsatsprogram 
for næringsstofbelastning af søer og fjorde” drøftes. 

 
Baggrund: 
Sekretariatet orienterer om status for P-ådalsindsatsen i relation til 1. generations vandplanarbejdet, 
herunder om hvilke områder, der ikke når Statens mål i forhold fosforreduktionen.  

På sidste møde i Limfjordsrådet blev notat om ”Forslag til model for realisering af vandplanernes 
indsatsprogram for næringsstofbelastning af søer og fjorde” godkendt og sendt til Naturstyrelsen / 
Miljøministeren. 

Sekretariatet har efterfølgende drøftet implementeringen af notatet med Viborg. 

Bilag: 
• Endeligt notat om fosforindsatsen i anden generation vandområdeplaner vedlægges. 
• Revideret P-VOP for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 

 
Der udarbejdes individuelle handleplaner for hver af de involverede kommuner med henblik på en 
endelig stillingtagen til de krævede tidsfrister. 
 
Torben udsender statusnotater for de enkelte indsatssøer til de relevante kommuner. Kommunerne 
giver derefter en tilbagemelding om, hvorvidt der er: 

• Alternative indsatsmuligheder. 
• Flere projektområder, der skal forundersøges.  
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• Det skal meddeles Naturstyrelsen, at der ikke er yderligere projektmuligheder og at målet ikke 
nås. 

 
Tidsfrist er tre uger. Hvis der er flere projektområder, der skal forundersøges skal dette ske inden 1. 
november 2014. 
 
Sekretariatet tager dialogen med Naturstyrelsen om VOP’en og de projekter, der indgår og udgår. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides. 
 
Michael Damm orienterede om et forslag vedr. nedsættelse af arbejdsgrupper i KTC regi (faggrupperne 
Miljø og grundvand samt Natur- og overfladevand). Disse skal se på, hvordan kommunerne med 
eksempel i Gudenå komiteen og Limfjordsrådet m.v. kan organisere oplandsbaserede opgaver, som 
vådområdeindsats; planlægning for fysiske vandløbsindsatser i anden generations vandområdeplaner; 
håndtering af vandråd m.v. Der skal endvidere ses på, hvilke andre indsatser kommunerne relevant 
kunne håndtere i en sådan organisering. Der var opbakning fra embedsmandsgruppen til at 
iværksætte et sådant arbejde i KTC regi. 

 
7. Vision og strategi for Limfjordsrådet  

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at: 

• Afholdelse af en temadag om Limfjordsrådets vision og strategi drøftes. 
• Konsulent Jesper Hartvig indkøbes til at planlægge og styre diskussionen på temadagen 

(forventet udgift ~70.000 kr.). 
 
Baggrund:  
I 2011 blev der udarbejdet et visions / strategipapir for Limfjordsrådet. Papiret blev formuleret på 
baggrund af drøftelserne på en temadag som Limfjordsrådet afholdt. Proceskonsulent Jesper Hartvig 
Thomsen styrede igennem denne dag, hvor fokus var på: 

• Visioner og strategiske temaer 
• Vigtige mål at nå 
• Bærende principper for relationer og samarbejde 
• Udfordringer som Limfjordsrådet skal kunne håndtere.  

 
Der er efterfølgende blevet nedsat et nyt Limfjordsråd og der er i den forbindelse formandskabets ønske 
at gennemføre en opfølgning på visionsarbejdet.    
 
På sidste møde i Limfjordsrådet blev det besluttet at Temadagen afholdes sidst i oktober/først i 
november. Da bedste ugedag var en fredag fra morgenstunden er fredag den 31. oktober valgt. Det blev 
endvidere besluttet at afholdelse af en temadag om Limfjordsrådets vision og strategi tager 
udgangspunkt i de eksisterende vedtægter. 
 
Indstilling godkendt. Arrangementet ligger ud over budget og arbejdsplan, så der opkræves derfor 
deltagerbetaling. 
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8. Planlægning af temadag om vandløb og vandløbsindsatser 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller: 

• At indhold i en temadag om vandløb og vandløbsindsatser drøftes. 
 
Baggrund:  
I forbindelse med vandrådsarbejdet har Vandrådet opfordret Limfjordsrådet til at afholde en temadag 
om vandløb og vandløbsindsatser. Formandskabet har foreslået at denne dag planlægges afholdt i januar 
/ februar 2015. 
 
Sekretariatet præsenterer på mødet et udspil til mødeindhold m.m. 
 
Embedsmandsgruppen besluttede: 

• At temadagen afholdes for kommunernes tekniske udvalg og Vandrådet.  
• At dagen afholdes i perioden maj - lige før sommerferien med henblik på, at der skal være 

noget at se på ude i vandløbene. Der skal om muligt besøges forskellige vandløbstyper. 
• Arrangementet ligger ud over budget og arbejdsplan, så der opkræves derfor deltagerbetaling. 
• At temadagens indhold i øvrigt er som skitseret i slides’ne. 

 
9. Næste møde i Limfjordsrådet 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller: 

• At forslag til dagsordenspunkter godkendes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 26. september 2014 i Skive – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Foreløbige punkter til mødet er:  

• Godkendelse af dagsorden. 
• Muslinger som kompensationsopdræt – Virkemiddel i anden generations vandområdeplaner 
• Møde med Miljøministeren (Orientering fra formandskabet). 
• Status for vandrådsarbejde samt indsatsprogram for vandløbsindsatser – Prioritering af indsatser 

og 4. vandrådsmøde. 
• Ansøgning om projekt med etablering af havhaver i Limfjorden 
• N-VOP – Status og udfordringer (VOS-pkt.). 
• P-VOP – Status og udfordringer (VOS-pkt.). 
• Vision og strategi for Limfjordsrådet. 
• Presse. 

o Pressemeddelelse vedr. indsatsplanlægningen for de fysiske forhold i vandløb i anden 
generations vandområdeplaner. 

• Orientering/Bordet rundt.  
o Status for projekter om Havørred Limfjorden. 

• Eventuelt. 
 
Punkt om ”Omklassificering af vandløb” føjes til dagsordenen.  
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Det blev aftalt, at der selvom der afholdes en ”visionsdag” den 31. oktober, så holdes der også fast i 
Limfjordsrådets møde den 28. november. Denne dag bliver en temadag om fjordens tilstand og hvad 
der betyder noget i forhold hertil, herunder iltsvind. Der inviteres eksterne fag personer til at 
præsentere. 
 
 

10. Orientering/Bordet rundt. 
• Formandskabets møde med Miljøminister Kirsten Brosbøl. 
• Status for projekter om ”Havørred Limfjorden”. 
• Orientering om KTC’s engagement i udviklingen af fællesoffentlige databaser (overfladevand), 

herunder tilgængelighed, databehov, kvalitetsbehov m.v.  
• Orientering om ansættelse af en medarbejder til Sekretariatet. 

 
Orienteringspunkt om KTC’s engagement i miljøportalen udskydes til næste møde. Der var ikke 
yderligere punkter under ”Orientering/Bordet rundt”  
 

11. Eventuelt. 
 
Der var ikke punkter under eventuelt. 
 

 


