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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: 

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen tager Aalborg Havns oplæg til efterretning og drøfter 

mulighederne for samarbejde om oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden. 

Baggrund: 

Aalborg Havn Logistik A/S har tidligere forespurgt om mulighederne for i fællesskab omkring Limfjorden 

at finde mere optimale løsninger på oprensnings- og klapningsproblematikker. Aalborg Havn efterspørger 

et samarbejdsforum i regi af Limfjordsrådet, hvor fag- og myndighedsfolk fra limfjordskommuner, stat og 

NGO’er kan samarbejde om og få indflydelse på, hvordan oprensnings- og klappladsproblematikker løses.   

 

På embedsmandsgruppens møde 22.11.2013 blev det besluttet at invitere Aalborg Havn Logistik A/S til at 

give et ½ times oplæg med henblik på en dialog om bæredygtige løsninger i relation til oprensnings- og 

klappladsproblematikker i Limfjorden.  

 

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. Med baggrund i dette 

træffes beslutning om eventuelt samarbejde. 

 

3. Koordinering i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

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

kommunegrænserne, herunder på det politiske niveau, embedsmandsgruppeniveau og 

sagsbehandlerniveau 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. I forbindelse med vådområdeindsatsen nedsatte embedsmandsgruppen 
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”Virkemiddelgruppen”. Nedsættelse af en tilsvarende arbejdsgruppe i forbindelse med 

vandløbsindsatsen kunne være relevant. 

 

På sidste møde i Embedsmandsgruppen blev det aftalt, at Sekretariatet udarbejder forslag til mulige 

principper for prioritering af projekter. 

 

Sekretariatet giver på mødet et oplæg om ovenstående og orienterer om seneste nyt fra Naturstyrelsen 

om indsatsplanlægningen. 

 

Der var tilslutning til Sekretariatets forslag til principper for indsatsplanlægning, herunder hvad der 

skal gøres ”Hvis den økonomiske ramme ikke holder i planlægningen” (se slides). 

 

Tidsplanen (se slides) blev godkendt med følgende bemærkninger: 

 Alle giver en tilbagemelding til Sekretariatet vedr. hvornår forslag til indsatsplan skal 

modtages i de enkelte kommuner til politisk behandling. Det andet vandrådsmøde (og tredje 

arbejdsmøde) rykkes i forhold hertil. 

 Der skal være så meget ”luft” mellem 2. arbejdsmøde og 3. vandrådsmøde, at konklusioner fra 

førstnævnte er indarbejdet inden sidstnævnte møde afholdes. 

 

Der nedsættes en teknikergruppe (lig virkemiddelgruppen) med de kommunale medarbejdere, der 

arbejder med indsatsplanlægningen. Der afholdes et to dages møde, hvor der konkret arbejdes med 

indsatsplanlægning i oplandet til Limfjorden.   

 

Sekretariatet udarbejder en revideret procesplan i forhold til ovenstående og etableringen af en 

teknikergruppe. 

 

Sekretariatet udarbejder et forslag til kommissorium for arbejdsgrupperne, som kommunerne kan tage 

udgangspunkt i ved etablering af disse. 

 

 

4. Opfølgning på temadag og repræsentation i vandråd. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Indstilling til Limfjordsrådet vedrørende repræsentanter i Vandråd udarbejdes. 

 

Baggrund: 

Kommunerne er forpligtede til at inddrage et vandråd i indsatsprogramarbejdet, hvis der lokalt blandt 
relevante organisationer er et ønske om at oprette et sådant. Der kan som udgangspunkt oprettes ét 
vandråd pr. hovedopland. Ingen organisation kan være repræsenteret i et vandråd med mere end ét 
medlem. Kommunalbestyrelserne oplyser senest den 1. marts 2014 Naturstyrelsen om, hvilken 
kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. dog 
stk. 3. Beslutningen offentliggøres på kommunernes hjemmeside. 
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Jf. Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd: 
 
1) Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, 
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller 

som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og 
3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser 

forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. 
 
Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, opretter vandrådet 
senest den 15. marts 2014 og træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for 
hovedvandoplandet afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der er medlem af vandrådet, og 
hvilke af de indstillede suppleanter, der kan virke i vandrådet i tilfælde af medlemmers forfald. I tilfælde 
af uenighed mellem kommunalbestyrelserne træffer miljøministeren afgørelse herom. 
 
Limfjordsrådet afholdt 28. februar 2014 en temadag / workshop om Vandråd. Temadagens resultater 
præsenteres på mødet. 
 

Bilag: 

 Liste over indstillede kandidater til Vandrådet udleveres på mødet. 

 

Kommuner der endnu ikke har meldt kandidater til Vandråd Limfjorden, gør dette senest mandag.  

 

Forslag til kandidater til Vandrådet sendes i høring ved Embedsmandsgruppen i 3 dage. 

 

Udvælgelsen sker ud fra 4 principper: 

 Lovgivning. 

 Balance mellem ”Bruger” og ”Beskytter”. 

 Geografisk fordeling (øst/vest samt lokalt/nationalt). 

 Foreninger som har et formål, der passer bedst til de opgaver, der ligger i vandrådet prioriteres 

højst. 

 

5. Afholdelse af udvalgsmøde i henholdsvis ”øst” og ”vest”. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Eventuel opfølgning på 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. 
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Der var ikke behov for opfølgning på møderne. 

 

6. N-vådområder (VOS) 

 

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 
forrige 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).  
 
Der orienteres kort om status for dette arbejde. 
 

Viborg orienterede om lodsejerudfordringer i Fly Enge projektet. 
 
På et kommende møde i Limfjordsrådet skal næste skridt i vådområdeindsatsen drøftes. Dette set i 
lyset af bl.a. udfordringer omkring den tidsmæssige og økonomiske ramme for indsatsen. 
 

7. Fosfor ådale (VOS). 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

 At indhold og proces vedr. fælles brev om fosforådalsindsatsen 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.  
 
På Embedsmandsgruppens møde 04.02.2014 blev det fastslået, at Naturstyrelsen har ansvaret for, at 
vandplan målet nås og ansvaret 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.  
 
Det blev derfor aftalt, at Sekretariatet udarbejder et udkast til fælles brev vedr. fosfor ådale.  
 

Punktet skal tages op til beslutning på et Rådsmøde. Anbefalingen er, at Sekretariatet købes ind (~1 
måneds arbejde for en person) til at afklare alternativer til P-ådale. Udgiften betales af 
medlemskommunerne særskilt og med en ligelig fordeling af udgiften mellem disse. 
 
Det skal fremgå af følgebrev, at Limfjordsrådet her har hjulpet Staten og at Staten forventes at tage 
ansvar i forhold til alternative løsninger til P-ådale.  
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8. Regnskab 2013 og arbejdsplan for 2014 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 

 Regnskab 2013 tages til efterretning. 

 Arbejdsplan for 2014 godkendes. 

 

Bilag  
Regnskab 2013 og udkast til arbejdsplan for 2014 eftersendes. 
 

Indstilling godkendt. Vedr. arbejdsplan 2014 blev ”model B” godkendt (se slides). I denne model 

udvides Sekretariatet med 1 årsværk. Det blev aftalt, at Sekretariatet sætter økonomi på denne model. 

Hvis alle forsat kan nikke til dette, behandles punktet ikke yderligere, alternativt kommer det på næste 

møde i embedsmandsgruppen. 

 

9. Retningslinjer i vandplanen 

 
Indstilling: 

Retningslinjegruppen indstiller at: 

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

 De i rapporten nævnte anbefalinger for videre afklaring drøftes. 

 

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, hvilke retningslinjer det er vigtigst at få drøftet først. 
 
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, men er ikke endeligt besluttet. 
Arbejdsgruppen har arbejdet med udgangspunkt i det seneste høringsudkast til vandplan for Limfjorden.  
 
Bilag  
Retningslinjegruppens forslag til fortolkning af retningslinjer i udkast til vandplan for Limfjorden 
vedlægges dagsordenen. 
 
Indstilling godkendt. Det blev besluttet, at de i rapporten nævnte anbefalinger for videre afklaring, 
afklares af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan for dette arbejde og orienterer 
Embedsmandsgruppen herom. Retningslinje 13 prioriteres før 9.   
 

10. Næste møde i Limfjordsrådet 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 21. marts 2014 på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby i 
lok.159/160 – Mødet starter kl. 10.00.  
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Foreløbige punkter til mødet er:  

 Godkendelse af dagsorden 

 Koordinering i forbindelse med indsatsplanlægningen – Tidsplan for vandråd. 

 Repræsentation i Vandråd  

 N-vådområder (VOS) 

 Fosfor ådale (VOS). 

 Regnskab 2013 og arbejdsplan for 2014. 

 Orientering/Bordet rundt.  

 Eventuelt. 
 

Indstilling godkendt.  I forhold til udarbejdelsen af et ”velkomstbrev” til den nye Miljøminister blev 

emner som ”ønske om forsat godt samarbejde” og ”fosforproblematikken” nævnt. 

 

11. Orientering/Bordet rundt. 

  
 

Der var ikke emner under dette punkt. 

 

12. Eventuelt. 
 
Der var ikke emner under eventuelt. 

 


