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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

 
2. Klima risikostyringsplaner. 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af klima risikostyringsplaner drøftes. 
 

Baggrund: 

På møde 9. november 2012 besluttede Embedsmandsgruppen, at ”Klimatilpasningsplaner” blev et fast 

punkt på embedsmandsgruppens dagsorden med sparring, gensidig orientering og identificering af 

eventuelle fælles problemstillinger. Punktet tænkes afholdt på ”erfa-niveau” uden brug af 

sekretariatstid, men som en del af kommunesamarbejdet.  

 

Aalborg Kommunes klimatilpasningsplaner 2012-2015 blev efterfølgende præsenteret på 

Embedsmandsgruppens møde 5. februar 2013. Aalborg Kommune har valgt også at udarbejde en 

Klimarisikostyringsplan. Denne skal bl.a. afdække regionale ønsker og initiativer om klimatilpasning hos 

nabokommuner og de øvrige kommuner omkring Limfjorden samt Region Nordjylland.  

 

Muligheden for koordination og samtænkning af klimatilpasningløsninger kommunerne imellem 

herunder havvandsstigning i Limfjorden og vandløb, der løber over deres bredder drøftes. 

 

Bilag  
Aalborg Kommunes udkast til Kommissorium for Klimarisikostyringsplan. 

 

Det blev besluttet at: 

 Nedsætte en arbejdsgruppe omkring klima og udarbejdelse af klimarisikostyringsplaner 

(erfaringsudveksling og koordinering). Sekretariatet afklarer, om formandskabet har 

bemærkninger hertil.  

 Aalborg udarbejder forslag til kommissorium. 

 

3. Retningslinjer i vandplanen 

 

Indstilling: 

Retningslinjegruppen indstiller at: 

 Forslag til fortolkning af retningslinjer i udkast til vandplan for Limfjorden godkendes. 
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Baggrund: 

23. januar 2013 nedsatte Embedsmandsgruppen en arbejdsgruppe vedr. retningslinjer bestående af 4 – 5 
mand med forcer inden for fortolkning af lovgivning. Embedsmandsgruppen præciserede på møde 7. juni 
2013, hvilke retningslinjer det er vigtigst at få drøftet først. På embedsmandsgruppens møde 6. marts 
2014 blev det besluttet, at de i notatudkastet nævnte anbefalinger for videre afklaring, afklares af 
arbejdsgruppen. Retningslinje 13 prioriteres før 9.   
 
Natur- og Miljøklagenævnet erklærede sidste år de statslige vandplaner ugyldige på grund af en for kort 
supplerende høringsperiode. Nye udkast til vandplaner har været i høring og supplerende høring, og blev 
offentliggjort 20. oktober 2014.  
 
Bilag  
Retningslinjegruppens forslag til fortolkning af retningslinjer i udkast til vandplan for Limfjorden 
eftersendes. 
  
Indstilling godkendt.  
 
Dokumentet binder ikke kommunerne, men giver et bud på, hvad andre har tænkt og kan 
hensigtsmæssigt anvendes ved eksempelvis revision af spildevandsplaner og i dialogen med 
vandselskaberne.  
 
Det blev besluttet, at dokumentet tages op til revision efter et til to år. Der vil til den tid nok være 
opnået erfaringer, der hensigtsmæssigt kan indarbejdes i dokumentet. 
  

4. Naturplan Danmark 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at 

 Naturplan Danmark drøftes 

 

Baggrund: 

Naturplan Danmark – Vores fælles natur blev offentliggjort 27. oktober 2014. Naturplan Danmark er 

regeringens samlede naturpolitik med konkrete indsatser. Regeringen ønsker med denne at skabe mere 

sammenhængende og robuste naturområder til gavn for vilde dyr og planter i skove, det åbne land, på 

havet samt i søer og vandløb. 

 

Elementerne omfatter blandt mange andre: 

 Ca. 8.000 ha. vådområder, der skal reducere udledning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. 

 Ca. 600 ha ny natur gennem nye EU LIFE-projekter, der skal skabe mere og bedre 

sammenhængende natur og sikre synergieffekter med blandt andet vand- og klimaindsatsen. 

 Ca. 1.000 ha. ny natur og et bedre vandmiljø, som følge af vandløbsrestaureringsprojekter. 

 Eksisterende stenrev og boblerev samt genopretning af et nyt stenrev, skal sikre 

vækstbetingelser og levesteder for truede arters overlevelse i det marine miljø. 

 
Bilag  

 Naturplan Danmark – Vores fælles natur. 
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Naturplan Danmark blev drøftet. Tre interessepunkter følges op / mulighederne afklares nærmere for 

Limfjorden (i prioriteret rækkefølge): 

 Etablering af ét stenrev. 

 To store LIFE-projekter heraf ét LIFE- klimaprojekt. 

 Udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde. 

 

5. Havørred Limfjorden – Forprojekt og hovedprojekt. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at 

 Økonomien i forprojekt til ”Havørred Limfjorden” drøftes  

 

Baggrund: 

Forprojektet til Havørred Limfjorden er nu afsluttet.   

Der var i forbindelse med projektet indgået samarbejdsaftale om et samlet tilskud på 250.000 kr. fra de 

fem kommuner (Lemvig, Struer, Skive, Holstebro og Viborg) samt 250.000 kr. fra Region Nordjylland. 

 

Sekretariatet orienterer om forprojektets økonomi og status for hovedprojektet. 

 

Der var ikke bemærkninger til økonomien i forprojektet til Havørred Limfjorden. Der henvises til 

beskrivelsen i vedlagte slides. 

 

6. Statslige høringer vedr. vandplanarbejdet, herunder scoping forud for skrivning af SMV for anden 

generations Vandområdeplan. 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Forslag til høringssvar vedr. scoping godkendes. 

 

Baggrund: 

Forslag til vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) skal efter EU’s vandrammedirektiv og 

lov om vandplanlægning sendes i offentlig høring senest den 22. december 2014. Planforslagene skal i 

høringen ledsages af miljøvurderinger af planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. 

 

Naturstyrelsen gennemfører derfor en scoping hos berørte myndigheder i perioden 20. oktober – 18. 

november 2014. 

 

Indsatsprogrammerne for anden planperiode fastsættes i bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der 

ledsager planudkastene i offentlig høring ultimo december 2014.  

 

Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på, hvilke virkemidler der vil indgå i vandområdeplanerne for 

anden planperiode. 
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Sekretariatet præsenterer et forslag til høringssvar.  

 
Bilag  
Forslag til høringssvar eftersendes. 

 

Statslig høring vedr. scoping forud for skrivning af SMV for anden generations Vandområdeplan: 

 

 I og med høringen er for berørte myndigheder, blev det besluttet, at kommunerne afgiver 

høringssvar individuelt og at der ikke afgives fælles høringssvar i regi af Limfjordsrådet.  

  Det behandlede forslag til høringssvar sendes til embedsmandsgruppen med en opfordring 

om, at kommunerne indarbejder dette i deres høringssvar til Naturstyrelsen.  

 

Fire bekendtgørelser er i høring frem til 28. november: 

 Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner. 

 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål  

 Bekendtgørelse om basisanalyser. 

 Overvågningsbekendtgørelse. 

 

Sekretariatet udarbejder forslag til fælles høringssvar. Disse sendes i høring ved embedsmandsgruppen 

i uge 47 med henblik på at fremsende høringssvar til Naturstyrelsen den 28. november. Det vurderes 

om forslagene eventuelt skal i en samtidig politisk høring ved Limfjordsrådet.  

 

7. Organisering af vandplanarbejdet fremadrettet. 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orientering om KTC arbejde med organisering af oplandsbaserede samarbejder tages til 

efterretning. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i embedsmandsgruppen var der opbakning til, at man i KTC regi så 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.  

KL og Videncenter for Landbrug afholdt 30./31. oktober en temadag/konference om vandråd og arbejdet 

fremadrettet. 

Indstilling godkendt. 
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8. N-VOP – Status og udfordringer (VOS pkt.) 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Det videre forløb af indsatsen aftales på projektniveau. 

 

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. 
 
Seneste udvikling i vådområdeindsatsen præsenteres og drøftes, herunder: 

 Status for den Statslige vådområdeindsats i oplandet til Limfjorden. 

 Behov for øget økonomisk ramme og en højere økonomisk omkostningseffektivitet end 
oprindeligt forudsat i de af Naturstyrelsen udmeldte rammer.  

 Dialog med NaturErhvervstyrelsen. 
 
Status for N-VOP’en gennemgåes på projektniveau. 
 
Bilag: 

 Brev til NaturErhvervsstyrelsen eftersendes. 
 
Med baggrund i en dårlig omkostningseffektivitet afklarer Limfjordsrådets Sekretariat med Morsø 
muligheden for at stoppe vådområdeprojektet ”Madsbjerg Enge”. 
 
Med baggrund i udfordringerne omkring Serup Kær afklarer sekretariatet med Struer om dette projekt 
skal forsætte. Dette inden 1. december med henblik på opstart af eventuelle alternativer. 
 
Kommunerne afklarer i øvrigt inden 1. december hver især, om der er andre projekter, som bør 
stoppes,  fordi udfordringerne er for store.  
 
Sekretariatet følger op på brevet til NaturErhvervstyrelsen med henblik på at: 

 Sikre en fremdrift i de kommunale vådområdeprojekter i lodsejerforhandlingsfasen. 

 Identificere udfordringerne i lodsejerforhandlingerne. 
 
Kommunerne sikrer, at tiden mellem forprojekt og selve realiseringsansøgingen af vådområdeprojektet 
er absolut minimal. 
 

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

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Det videre forløb af indsatsen aftales på projektniveau. 
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Baggrund: 

Sekretariatet orienterer i forsættelse af sidste mødes drøftelser, om status for P-ådalsindsatsen i relation 

til 1. generations vandplanarbejdet på projektnivau, herunder om hvilke områder, der ikke når Statens 

mål i forhold til fosforreduktionen.  

Kommunerne afklarer inden 1. december hver især, om der er yderligere projektområder, der skal 
ansøges om forundersøgelse.  
 
Herefter retter Sekretariatet skriftlig henvendelse til Naturstyrelsen vedlagt statusnotat med 
præcisering af, hvor målet nås og hvor det ikke nås, samt præcisering af planmæssige 
uhensigtsmæssigheder som: 
 

 Forsat punktkildebelastning til flere søer – Særlig spredt bebyggelse og regnvandsoverløb. 

 Manglende koordination med vandplankrav til vandløb. 

 Manglende målopfyldelse på grund af interne forhold. 
 
Sekretariatet rykker Naturstyrelsen for svar på realiseringsansøgninger, der er længe undervejs – Tre 
projekter med omkostninger større end normtal er indsendt før sommerferien. 
 

10. Næste møde i det politiske forum samt møder i 2015.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Limfjordsrådets temadag 28. november drøftes.  

 Mødedatoer for Embedsmandsgruppen godkendes. 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 28. november 2014 i Aalborg – Mødet starter kl. 9.00 og er en 
temadag om ”Fjordens tilstand”.  
 
Der er lagt op til, at interesserede fra kommunernes Teknik- og Miljøudvalg kan deltage i en spændende 
debat om Limfjordens tilstand foranlediget af sommerens alvorlige iltsvind. Prisen for deltagelse er sat til 
400 kr. for ikke medlemmer af Limfjordsrådet. 
 
Forslag til møder i Embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet i 2015.  
 
Embedsmandsgruppens møder placeres 14 dage før møder i Limfjordsrådet. Sekretariatets forslag til 
møder i Limfjordsrådet i 2015 er:  
23. januar (Visionsdag), 27. marts, 12. juni, 11. september samt 27. november.  
 
Forslag til Embedsmandsgruppens mødedatoer er således:  
16. januar (Aalborg), 13. marts (vest), 29. maj (Aalborg), 28. august (vest) samt 13. november (Aalborg). 
 
Mødedatoer i 2015 blev godkendt bortset fra embedsmandsgruppemødet den 13. november (Aalborg) 
– Denne rykkes til torsdag den 12. november 2015.  
 
Embedsmandsgruppens medlemmer følger op med endnu en opfordring til Teknik- og Miljøudvalgene 
om deltagelse i Limfjordsrådets temadag.  
 



 
 

8 
 

 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 Sekretariatets arbejde med vandløbsindsatser og status for Kommunernes arbejde (bordet 

rundt).  

 Status for Limfjordsrådets visionsdag og projekt om ”Havhaver”. 

 Orientering om KTC’s engagement i udviklingen af fællesoffentlige databaser (overfladevand), 
herunder tilgængelighed, databehov, kvalitetsbehov m.v.  

 Regninger 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

12. Eventuelt. 
 
Der var ikke emner under eventuelt 

 


