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1. Godkendelse af dagsorden. 

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

2. Samarbejdsforum omkring oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden.  
 
Indstilling: 
Der har ikke været yderligere tilbagemeldinger om et samarbejdsforum omkring havne. Sekretariatet 
indstiller: 

• At et evt. samarbejde med havnene ikke lægges i regi af Limfjordsrådet. 
 
Baggrund: 
På embedsmandsgruppens møde 06.03.2014 præsenterede Aalborg Havn Logistik A/S oplæg med 
henblik på en dialog om bæredygtige løsninger i relation til oprensnings- og klappladsproblematikker i 
Limfjorden. Det blev besluttet, at alle (også i forhold til Kattegat/Skagerrak mv.) afklarer status på 
udfordringer i forbindelse med havne samt interesse for samarbejde. Der meldes tilbage til Sekretariatet 
herom.  
 
Supplerende blev det på Embedsmandsgruppemødet 11. april besluttet, at de kommuner, for hvem det 
giver mening at deltage i et samarbejdsforum med havnene, overvejer hvilke emner kommunerne ønsker 
et forstærket samarbejde om. Det kunne eksempelvis være miljø og de rekreative interesser, der kunne 
være relevant. Herefter afholdes der et møde med de Vestlige Limfjordshavne og Aalborg havn m.fl. 
ligesom det besluttes i hvilket regi arbejdet skal foregå. 
 
Der etableres ikke et egentligt samarbejde med havnene i regi af Limfjordsrådet. Aalborg Kommune og 
Aalborg Havn anbefales at kontakte ”de vestlige Limfjordshavne” med henblik på en drøftelse om 
samarbejdsmulighederne.  
 

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

Sekretariatet indstiller at: 
• Embedsmandsgruppen prioritere hvilke indsatser der skal foreslås gennemført i anden 

planperiode og hvilke der skal udskydes til 3. planperiode. 
• Mødeindhold i 4. møde i Vandrådet for Limfjorden drøftes. 

 
Baggrund 
På mødet præsenteres status for vandrådsarbejdet og indsatsplanlægningen for vandløb i 2. generations 
vandområdeplaner. 
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Der skal i oplandet til Limfjorden forbedres 311 km. vandløb, fjernes 37 spærringer og gennemføres 2 
okkerindsatser. Den økonomiske ramme for denne indsats er på 125,6 mio. kr. og der kan anvendes 16 
virkemidler, der er prissat i et virkemiddelkatalog.  
 
Indberetningerne for hovedvandoplandet Limfjorden viser pt. et forbrug på ~139.000.000 kr. til 
etablering af ~625 km. vandløb fjernelse af 60 spærringer og etablering af 2 okkerrenseanlæg. 
 
Vandrådets generelle anbefalinger vedr. prioritering af vandløbsindsatserne i anden generations 
vandplanerne fremgår af vedlagte referat. 4. møde i vandrådet afholdes 25. juni 2014.  
 
Bilag: 

• Referat fra vandrådets møde 27. maj 2014. 
• Udtræk af alle indberetninger for hovedvandoplandet Limfjorden vedlægges dagsordenen.  

 
Embedsmandsgruppen besluttede: 

• Der præsenteres to scenarier for vandråd og Limfjordsråd: 
o Første scenarie er, hvor de indmeldte besparelsesmuligheder benyttes fuldt ud og der 

findes yderligere besparelser ~0,7 mio. kr., (inkl. 0,6 mio. kr. til Stampen Mølle i 
Randers Kommune) så Fald Å projektet kan gennemføres som ådalsindsats. 

o Andet scenarie er, hvor der findes yderligere besparelser i størrelsesorden 4,4 mio kr. 
med henblik på, at indsatsen ved Klavsholm Å (Brønderslev) fastholdes som 
”Ådalsindsats”. 
 

o At der i dette arbejde prioriteres større projekter og færre små projekter med fokus på 
virkemidler som ”groft materiale”. Antallet af km. vil dermed blive reduceret samtidig 
med, at helhedsprojekterne opprioriteres 

o Brønderslev har til sekretariatet bemærket, at der ikke kan findes yderligere små 
projekter, der kan udskydes til tredje vandområdeplanperiode. I Thisted kan det 
tilsvarende være vanskeligt. 

o Teknikergruppen udarbejder en udbygget beskrivelse af ådals-indsatserne.  
• For at holde procesplanen, får teknikkerne til og med onsdag den 18. juni til indarbejdelse af de 

nuværende besparelsesforslag samt til at komme med nye besparelsesforslag, der samlet set 
vil sikre de sidste besparelser.  Sekretariatet samler og sender forslag i høring ved 
embedsmandsgruppen. Denne har frist til og med fredag den 20. juni til bemærkninger inden 
de to scenarier fremsendes til vandrådet, der har møde den 25. juni. 

• Teknikergruppen kvalitetssikrer data herunder især, at alle spærringer fjernes nedstøms fra. 
 

4. Udarbejdelse af supplerende notat og bidrag til Naturstyrelsens miljørapport. 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
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• Embedsmandsgruppen tager orienteringen om status for det supplerende notat samt bidrag til 
Naturstyrelsens miljørapport til efterretning. 

 
Baggrund: 
Kommunerne udarbejder et supplerende notat til Naturstyrelsen. Dette forventes at understrege 
væsentlige pointer, der supplerer kommunernes indtastning i GIS planlægningsværktøjet.  
 
Naturstyrelsen skal i miljørapporten på grundlag af planforslagenes indhold og ud fra aktuel viden 
beskrive og vurdere de forhold, som kræves efter miljøvurderingsloven. Det er blandt andet, hvor dette 
er relevant, den sandsynlige væsentlige indvirkning af indsatserne på fx den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og 
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 
 
Kommunerne skal i forbindelse med fremsendelse af deres forslag til indsatsprogram for 
hovedvandoplandet også fremsende bidrag til miljørapporten. 
 
Sekretariatet orienterer om status på ovenstående.  
 
Indstilling godkendt. 
 

5. Afholdelse af temadag om vandløb og vandløbsindsatser 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller at muligheden for afholdes af 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.  
 
Embedsmandsgruppen tog ønsket om afholdelse af en temadag til efterretning. 
 

6. Etablering af havhaver. 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
• Embedsmandsgruppen drøfter interessen for et projekt med etablering af havhaver. 

 
Baggrund: 
Havhaver er en slags kolonihave i havet. De fysiske faciliteter etableres og stilles til rådighed for 
havhavebrugerne, som i eksisterende havne under vejledning selv dyrker deres del af havhaven. Der er 
gode erfaringer med etablering af ”Havhaven Ebeltoft Vig”. Nordeafonden vil gerne have en ansøgning 
om etablering af havhaver i Limfjorden (Aalborg Kommune med eventuelle samarbejdspartnere).  
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Der en stigende interesse for at producere og anvende tang og skaldyr (muslinger /østers /hummer 
/krabber /rejer) til human konsum. Blandt andet i Det Nordiske Køkken. Ideen med havhaverne er at gøre 
det muligt for lokale havhave-brugere at producere tang og skaldyr i små mængder til eget forbrug samt 
til videresalg til lokale butikker og restauranter. 
 
Tang, muslinger og østers forekommer allerede i Limfjorden og der er i dag en kommerciel udnyttelse i 
Limfjorden. Eksempelvis er den europæiske østers uddød de fleste steder i Europa, men findes i store 
mængder i Limfjorden. Limfjordsøstersene er nogle af verdens allermest eksklusive og dyre østers. Et 
projekt med havhaver vil sikre, at disse ”lokale” maritime produkter bliver nemmere tilgængelige for den 
almindelige borger.  

Under væksten vil tangen og muslingerne opfange noget af det kvælstof og den fosfor, der er for meget 
af i de kystnære danske farvande. Ved høsten fjernes næringstofferne sammen med tangen og 
muslingerne, og på den måde kan havhaven få en positiv effekt for havmiljøet. 
 

• Sekretariatet gennemgik idéen med havhaver. 
• Der var generel interesse for projektet. Viborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Struer kunne 

være interesseret som egentlig projektdeltager.  
• Ansøgning skal sendes inden 1. september. 
• Der afholdes møde med de interesserede kommuner, Region Nord, Skaldyrcenteret etc. Region 

Midt kontaktes ligeledes. 
 

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

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen: 

• Drøfter, hvordan der skal prioriteres mellem projekter i forhold til udmeldte afskæringsværdier 
for fosfor. 

• Drøfter muligheden for at overfører N-reduktionsmål til Limfjorden fra andre vandoplande, hvor 
det er vanskeligt at finde egnede projektområder. 

• Drøfter fremdriften i realiseringsansøgninger i 2014 jf. N-VOP. 
 

Baggrund: 
I N-VOP’en anvendes der afskæringsværdier for fosfor: 

Hjarbæk Fjord        450 kg./år 
Lovns, Skive, Riisgårde, Bjørnholms bugt      550 kg./år 
Limfjorden i øvrigt .    2.400 kg./år 

Hvis man inden for et delvandopland kumulativt kan holde P-udledningen, opgjort efter ny vejledning, 
under værdierne i tabellen, kan projektet gennemføres. 
 
Sekretariatet har som aftalt tidligere i embedsmandsgruppen screenet oplandet til Limfjorden for 
yderligere potentielle vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden. Status for N-VOP’en gennemgåes.  
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Den Nationale Styregruppe tilknyttet vådområdeindsatsen har aftalt, at der skal åbnes mulighed for 
fleksibilitet mellem hovedvandoplande. Det betyder, at Vandoplandsstyregrupper indbyrdes kan drøfte 
og foreslå overførsel af N-reduktionsmål fra ét hovedvandopland til et andet. 

Bilag: 
• N-VOP for Limfjorden eftersendes. 

 
Prioriteringen mellem projekter i forhold til udmeldte afskæringsværdier løses ad hoc med de 
implicerede kommuner. 
 
I første generations vandplaner har vådområdeindsatsen været det mest succesfulde virkemiddel til at 
opnå en N-reduktion. I forhold til Limfjorden forventes der også et N-krav i anden (og tredje) 
generations vandområdeplaner. Virkemidlerne i disse perioder er ikke kendt. Det kan være en fordel at 
nå lidt længere i første generation med det af interessenterne  godt modtagne virkemiddel, som N-
vådområder er. 
 
Med baggrund i ”Grøn Vækst aftalen” blev der i 2009 indgået en aftale mellem KL og Miljøministeriet 
om etablering af vådområder og ådalsprojekter. I forhold til at fastholde denne type opgaver i 
kommunerne er det vigtigt, at kommunerne samlet set leverer i forhold til indgåede aftaler. 
 
Embedsmandsgruppen anbefaler, at VOS’en for Limfjorden siger ja til at gennemføre yderligere 
vådområder (i størrelsesorden 10 %) under forudsætning af, at der samtidig tilføres Limfjordsområdet 
en ekstra økonomi i størrelsesorden 30 mio. kr.  
 
I 2014 er der ansøgningsstop i perioden 1. september – 31. december. I 2015 kan der ansøges ind til 1. 
september. På det tidspunkt skal alle realiseringsansøgninger være sendt. 
 
KL har pointeret, at der skal gøres en indsats for, at de indmeldte datoer i VOP’en overholdes. Det blev 
aftalt, at Sekretariatet fremadrettet overtager ansvaret med at få sendt realiseringsansøgningerne til 
tiden. 
 

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

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Notat med anbefalinger til fosforindsatsen i anden generation vandområdeplander godkendes. 
• Der arbejdes videre med de foreslåede alternativer til P-ådale i første generations vandplanerne 

og at Naturstyrelsen orienteres om i hvilke sø-oplande målene ikke nås. 
 

Baggrund: 
Sekretariatet har jf. tidligere beslutning i Embedsmandsgruppen arbejdet med mulighederne for 
alternativer til P-ådale.  

I relation til de fremtidige vandområdeplaner anbefales flere typer af indsatser og en bredere vifte af 
virkemidler som skal stilles til rådighed for kommunerne. Sekretariatet har udarbejdet et notat med 
anbefalinger til, hvordan fosforproblematikken fremadrettet håndteres. 
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Sekretariatet orienterer om status for P-ådalsindsatsen i relation til 1. generations vandplanarbejdet, 
herunder om de alternativer til P-ådale, der arbejdes videre med der, hvor dette virkemiddel har vist sig 
at være problematisk. Endelig orienteres der om hvilke områder, der ikke når Statens mål i forhold 
fosforreduktionen.  

Bilag: 
• Notat om fosforindsatsen i anden generation vandområdeplaner eftersendes. 

 
Notatet er i høring ved Embedsmandsgruppen til og med 24. juni kl. 15.00. Notatet medsendes et brev 
til Naturstyrelsen/Miljøministeren, hvori der beskrives, at der i Limfjordsoplandet ikke kan opnås 
målopfyldelse med P-ådale i første generationsvandplanerne, herunder hvilke indsatser, der som følge 
af rammevilkårene ikke kan gennemføres.    
 

9. Arbejdsplan for 2014 og Limfjordsrådets budget for 2014  
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at arbejdsplan og budget for 2014 godkendes. 
 
Baggrund:  
Forslag til arbejdsplan og budget for 2014 præsenteres på mødet 
 
Indstilling godkendt. 

 
10. Vision og strategi for Limfjordsrådet  

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at afholdelse af en temadag om Limfjordsrådets vision og strategi drøftes. 
 
Baggrund:  
I 2011 blev der udarbejdet et visions / strategipapir for Limfjordsrådet. Der er efterfølgende blevet 
nedsat et nyt Limfjordsråd og der er i den forbindelse formandskabets ønske at gennemføre en 
opfølgning på visionsarbejdet.    
 
Embedsmandsgruppen finder det vigtigt, at der tages udgangspunkt i eksisterende vedtægter. 
 
Temadagen kunne afholdes i okt. – dec. 2014. Det vil i givet fald være en hensigtsmæssig afvejning af, 
at der ikke er gået for lang tid efter konstitueringen samtidig med, at erfaringer fra den første større 
opgave (Vandrådsarbejdet / Koordinering af indsatsplanlægningen) kan inddrages.  
 

11. Næste møde i Limfjordsrådet 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 27. juni 2014 i Aalborg – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Foreløbige punkter til mødet er:  

• Godkendelse af dagsorden. 
• Status for vandrådsarbejde samt indsatsprogram for vandløbsindsatser – Prioritering af indsatser 
• Afholdelse af temadag om vandløb og vandløbsindsatser 
• Etablering af havhaver 
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• N-VOP – Status og udfordringer (VOS-pkt.) 
• P-VOP – Status og udfordringer (VOS-pkt.) 
• Arbejdsplan for 2014 og Limfjordsrådets budget for 2014 
• Vision og strategi for Limfjordsrådet 
• Presse. 
• Orientering/Bordet rundt.  
• Eventuelt. 

 
Der var ikke bemærkninger til udkast til dagsorden for Limfjordsrådets møde den 27. juni i Aalborg. 
 

12. Orientering/Bordet rundt. 
• Orientering om KTC’s engagement i udviklingen af fællesoffentlige databaser (overfladevand), 

herunder tilgængelighed, databehov, kvalitetsbehov m.v.  
 
På sidste møde i embedsmandsgruppen var der enighed om, at fællesskab om fakta er vigtig, 
herunder også, at de data kommunerne har, skal spilles ind til Miljøportalen. Endvidere var der 
enighed om at søge et strategisk samarbejde med Staten om overvågning i regi af Limfjordsrådet. 

• Orientering om ansættelse af en medarbejder til Sekretariatet.  
 

Michael Damm orienterer på næste møde i Embedsmandsgruppen om KTC’s engagement i udviklingen 
af fællesoffentlige databaser (overfladevand), herunder tilgængelighed, databehov, kvalitetsbehov 
m.v. 
 

13. Eventuelt. 
 
Miljøminister Kirsten Brosbøl kommer til Aalborg den 18. august med henblik på en drøftelse af 
vandløbsvedligeholdelse. Dette kunne kombineres med et møde med Limfjordsrådets formandskab. 
 

 


