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Forum Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 

Tid 4. februar 2014, 12.45 – 14.30  

Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 
Skive.  
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Afbud 

Brønderslev, Asger Nielsen 
Frederikshavn, Claus Riber Knudsen 
Herning, Anders Debel 
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Holstebro, Flemming Lehbert Sørensen 
Jammerbugt, Henrik Damsgaard 
Lemvig, Thomas Damgaard 
Mariagerfjord, Bjarke Jensen 
Morsø, Arne Kirk 
Randers, Lars Sandberg 
Rebild, Bo Lodbjerg 
Skive, Per Nørmark 
Thisted, Marianne Davidsen Galsgaard 
Vesthimmerland, Flemming Bach 
Vesthimmerland, Elise Stilling 
Viborg, Jørgen Jørgensen 
 
Sekretariatet, Michael Damm 
Sekretariatet, Charlotte Heldorf Rønn 
Sekretariatet, Torben Bramming Jørgensen 
Sekretariatet, Carsten Rømming Sørensen 
Sekretariatet, Niels Vedel 
   
Ikast-Brande Kommune 
Struer, Torben Mølgaard 
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Michael Damm 

Referent Niels Vedel 
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Aalborg Kommune  
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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Opfølgning på Limfjordsrådets møde 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Eventuel opfølgning på Limfjordsrådets møde drøftes kort. 

 

Der var enighed om, at Limfjordsrådets drøftelse af ”udkast til model for etablering af Vandråd 

Limfjorden” ikke gav anledning til ændringer i det notat, der sendes til godkendelse i 

medlemskommunerne. 

  

3. Koordinering i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Koordination, arbejdsproces og facilitering af løsninger på tværs af kommunegrænserne, 

herunder på det politiske niveau drøftes. 

Baggrund: 

På KL’s vandrådsmøde orienterede Naturstyrelsen om, at økonomien hvorunder indsatsplanlægningen 

skal foregå tildeles på oplandsniveau. Der bliver dermed en opgave med at prioritere og koordinere på 

tværs af kommunegrænser.  

 

Opgaven ligner den der kendes fra vådområdeindsatsen, hvor koordineringen finder sted i 

Vandoplandsstyregrupperne. 

 

 Sekretariatet udarbejder til næste gang forslag til mulige principper for prioritering af 

projekter. 

 Vedr. arbejdsgrupperne der nedsættes under kommunerne, bestræbes der på små og effektive 

arbejdsgrupper. Kommunerne overvejer allerede nu, hvem der inviteres til at deltage i 

arbejdsgrupperne. 

 Omkring det praktiske i forbindelse med afholdelse af arbejdsgruppemøder holdes der fast i 

muligheden for at benytte Sekretariatet – Af hensyn til planlægningen gives der i givet fald en 

tilbagemelding til Sekretariatet så hurtig som muligt.  

 

4. Interessentinddragelse i 2. generations vandplanerne herunder afholdelse af temadag. 
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Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Form og indhold herunder dagsorden for en temadag drøftes.  

 Deltagere til temadag drøftes. 

 Hjemmesideopslag vedr. indstilling af repræsentanter til Vandråd godkendes. 

 

Baggrund: 

Udkast til dagsorden for en temadag har tidligere været rundsendt. På sidste embedsmandsgruppemøde 

blev det aftalt, at der udarbejdes en åben invitation og at medlemskommunerne hver især gør 

opmærksom på / tilskynder oplagte deltagere. Inden dette sendes oplysninger om, hvem man vil 

kontakte til Sekretariatet.  Denne koordinerer og sikrer, at der ikke kommer henvendelser fra flere 

kommuner til de enkelte interessenter. 

Det er endvidere aftalt, at Limfjordsrådet deltager i temadagen. 

 

Temadagen for interessenterne afholdes eventuelt i et samarbejde med Gudenå komitéen.     

 

Pris for et arrangement hvor deltagerne får morgenmad, frokost (sandwich) samt kaffe og kage løber op i 

størrelsesorden 315 kr. pr. deltager. 

 

Kommunerne skal på deres hjemmeside annoncere med tidsfrist, at de efter loven relevante 

organisationer og foreninger nu kan henvende sig til kommunerne, hvis de ønsker, at der i deres 

hovedvandopland oprettes et vandråd. Det vil her være relevant med en Limfjords-formulering, så 

organisationerne dels er klar over hvor stort et opland de indgår i og dels er orienteret om den proces, 

der planlægges for deres inddragelse. Dette vil samtidig sikre ensartede udmeldinger fra 

limfjordskommunerne. 

 

Bilag: 

 Opdateret forslag til annoncering samt invitation og dagsorden til Limfjordsrådets hjemmeside 

vedlægges. 

 Udkast til opslag vedr. etablering af vandråd og indstilling af interessenter til pladser i Vandrådet 

eftersendes. 

 

Afholdelse af temadag 

Medlemmer af Embedsmandsgruppen er bordformænd under eftermiddagens program – 

”Gruppediskussion – Ønsker til den bedst mulige proces og samarbejde”. 

 

Indstilling af medlemmer til Vandråd 

Kommunerne annoncerer på egen hjemmeside vedr. indstilling af medlemmer til vandråd (der 

annonceres ikke herom på Limfjordsrådets hjemmeside). Niels rundsender det på mødet omdelte 

forslag til hjemmesidetekst. Interessenter sender indstillingen til den enkelte kommune, der samler og 

sender videre til sekretariatet. 
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5. Afholdelse af udvalgsmøde i henholdsvis ”øst” og ”vest”. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Input til møderne drøftes. 

Baggrund: 

Inden Vandrådsmødet med interessenterne er det i Embedsmandsgruppen aftalt at afholde et møde for 

de nye udvalg med henblik på at forberede disse på det kommende vandplanarbejde. Mødet deles i et 

”øst” og et ”vest” møde. Vest-mødet afholdes af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Viborg, Skive, Lemvig 

og Struer sammen med Ringkøbing-Skjern kommune. ”Øst” mødet holdes af de resterende 

Limfjordskommuner. 

 

På begge møder orienteres om: 

 Vandrammedirektivet (kort) og baggrunden for vandplanarbejdet. 

 1. generations vandplaner med fokus på de konkrete indsatser / virkemidler. 

 2. generations vandplaner herunder udarbejdelse af indsatsprogrammer for vandplaner 

(vandløbsindsatsen) og etableringen af vandråd. 

 Organisering af vandplanarbejdet og samarbejdet kommunerne imellem.  

 

Der var ikke yderligere input til møderne. 

 

6. N-vådområder 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

 At orientering om status vedr. nye N-vådområder i oplandet til Limfjorden tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådets Back-up liste over N-vådområder i oplandet til Limfjorden er ved at være brugt op. På 
sidste møde i Embedsmandsgruppen blev det aftalt, at Sekretariatet købes ind til at screene oplandet til 
Limfjorden for yderligere potentielle vådområdeprojekter (~1 måneds arbejde for en person). Udgiften 
betales af medlemskommunerne særskilt og med en ligelig fordeling af udgiften mellem disse.    
 
Status for dette arbejde præsenteres. 
 
Sekretariatet har identificeret yderligere potentielle kvælstof vådområder i oplandet til Limfjorden. 
Efter der har været en konkret drøftelse med/godkendelse af de berørte kommuner vil disse projekter 
blive indarbejdet i VOP’en. 
 

7. Fosfor ådale. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 
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 At det videre arbejde omkring alternativer til P-ådale drøftes.  

 

Baggrund: 

Miljøministeren/Naturstyrelsen har på møde 21.11.2013 tilkendegivet, at de meget gerne hører om 
alternativer til problematiske fosfor ådale. Der kunne ses på dambrug, fosforfældningssøer, 
sammentænkning af N- og P-vådområdeindsat, overløbsbygværker / spildevand m.m.  
 
Sekretariatet orienterer om opgavens omfang og hvordan den hensigtsmæssigt kan gribes an m.m. 
 
Bilag  
Notat om P-ådale / projekttilgang vedlægges dagsordenen. 

 
Naturstyrelsen har ansvaret for, at målet nås og for at anvise virkemidler til at nå det. Det kan dog 
være hensigtsmæssigt, at kommunerne kommer med forslag hertil.  
 
Ovenstående skal meldes klart ind fra både Limfjordsrådet og berørte kommuner.  
 
Sekretariatet udarbejder udkast til fælles brev fra Limfjordsrådet til næste møde 6. marts.  
 

8. Vandløbsindsatsen 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Embedsmandsgruppen oplyser om; drøfter og prioriterer de opgaver, der ønskes løst på 

vandløbsområdet i 2014. 

 

Baggrund: 

På sidste møde i Embedsmandsgruppen introducerede Sekretariatet de opgaver, der i Sekretariatet pt. 

arbejdes med i relation til vandløbsindsatsen. Det blev aftalt, at Embedsmandsgruppens repræsentanter 

hver især afklarede, hvilke opgaver, der ønskes løst i Sekretariatet i 2014. Selvom der ikke pt. er tilsagn til 

alle opgaverne, er tanken, at der bydes ind med de opgaver, der forventeligt vil komme.  

 

Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg vil i 2014 benytte Sekretariatet i forbindelse med 

vandløbsindsatsen. Skulle det vise sig, at der er for lidt Sekretariatstimer under vandløbsindsatsen, 

meldes dette tilbage til Embedsmandsgruppen. 

 

9. ”Havørred Limfjorden” 
 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Budget og finansiering af et hovedprojekt drøftes.  
 
 
Baggrund: 
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Forprojektet til ”Havørred Limfjorden” startede op 1. september og forløber over seks måneder. 

Forprojektet danner grundlag for et større projekt ”Havørred Limfjorden”, der skal fremme 

lystfiskerturismen i området og forene miljø og turisme. 

 

Der var tilslutning til det skitserede budget og finansieringsmodellen med en ligelig udgiftsfordeling 

mellem de ti kommuner med kyst til Limfjorden. 

 

 Ansøgningen sendes til kommunens repræsentant i embedsmandsgruppen, der ”bærer” den videre til 

rette forum (Erhvervsafdeling e.lign.) – evt. med forslag til indstillingen. 

 

Opstart 1. januar 2015.  

 

10. Næste møde i det politiske forum samt møder i 2014.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Mødedatoer for Embedsmandsgruppen godkendes. 
 
Baggrund:  
Embedsmandsgruppens møder placeres 14 dage før møder i Limfjordsrådet. Sekretariatets forslag til 
møder i Limfjordsrådet i 2014 er: 21. marts, 2. maj, 27. juni, 26. september samt 28. november.  
 
Forslag til Embedsmandsgruppens mødedatoer er således:  
6. marts (Aalborg), 11. april (vest),  13. juni (Aalborg), 12. september (vest) samt 14. november (Aalborg). 
 

Godkendt. 

 

11. Orientering/Bordet rundt. 

 

Der var ikke punkter under orientering 

 

12. Eventuelt. 
 
Punkter om: 

 Samarbejdsforum omkring oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden 

 Retningslinjegruppens afrapportering  
Udskydes til næste møde i Embedsmandsgruppen 
 
Ovenstående blev taget til efterretning 
 

 


