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1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at under pkt. 1. blev tilføjet ”Godkendelse af referat fra
sidste møde samt beslutning om forretningsgang vedr. referater fra Vandrådets møde”.
Referatet fra Vandrådets møde 01.04.2014 blev med følgende tilretning under pkt. 5 godkendt:
…understreget, at Vandrådet mener, at referater fra møder i arbejdsgrupper og teknikergruppen m.v.
skal være tilgængelig for alle herunder Vandrådet…
Fremadrettet fremsendes bemærkninger til referatet senest 3 dage efter dets udsendelse. Eventuelle
bemærkninger vil herefter blive rundsendt til Vandrådet og indgå som bilag til referatet.
2. Vejledning til kommuner og vandråd
Vandrådet drøfter vejledningen fra Naturstyrelsen
Baggrund
Naturstyrelsen udmeldte rammerne for kommunernes og vandrådenes arbejde, herunder en vejledning
til kommuner og vandråd om arbejdet med forslag til indsatsprogrammer for vandløbsindsatsen
Sekretariatet gennemgår kort vejledningen.
Bilag (også udsendt 8. april).
 Vejledning til kommuner og Vandråd (Naturstyrelsen 2014).

Der henvises til vedlagte slides præsenteret på mødet.
3. Arbejdsgruppemøder samt 1. teknikermøde.
Baggrund
Kort orientering om første teknikermøde afholdt 10. april, samt afholdte arbejdsgruppemøder.
Der blev efterspurgt arbejdsgrupper omkring Karup Å oplandet.
Det blev aftalt, at Sekretariatet udarbejder en status for kommunernes arbejde med etablering af
arbejdsgrupper i relation til den lokale interessentinddragelse.
På vegne af Vandrådet opfordres eventuelle kommuner, der ikke har nedsat arbejdsgrupper til at få
sådanne etableret i oplandet til Limfjorden.
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.

4. Prioritering af vandløb med indsatser i relation til den udmeldte ramme.
Vandrådet anmodes om at drøfte og give input til i hvilke vandløb/vandløbsstrækninger der skal gøre
en indsats – Herunder eventuelle principper for valg af disse.
Baggrund:
Rammerne for udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger for
anden planperiode omfatter for Limfjorden bl.a.:
 En økonomisk ramme på 125,6 mio. kr.
 Der skal foreslås indsatser til forbedring af de fysiske forhold, der sikrer en god tilstand for mindst
311 km vandløb herunder:
o Fjernelse af 37 spærringer.
o 2 okkerindsatser.
Basisanalysen har i oplandet til Limfjorden udpeget 1.700 km. vandløb, der er i risiko for manglende
målopfyldelse i 2021 med hensyn til Smådyr (DVFI); Fisk; Makrofytter (planter) og ”samlet”.
Der er forventning om en omkostningseffektiv tilgang til arbejdet i kommuner og vandråd, således at
udvælgelsen af vandløbsstrækninger, hvor der foreslås en indsats samt valget af virkemidler på den
enkelte vandløbsstrækning, sikrer, at flest mulige kilometer vandløbsstrækning kan opnå en god tilstand.
Basisanalysens foreløbig udpegning af vandløb, der er i risiko for manglende målopfyldelse i 2021, kan
ses i basisanalysense Web GIS:
http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2basis2013
Ude i menuen i venstre side kan I trykke på ”Basisanalyse – Risikovurdering 2021” og derefter ”vandløb.
Risikovurdering 2021. Smådyr (DVFI)”; ”Vandløb. Risikovurdering 2021. Fisk”; Vandløb. Risikovurdering
2021. Makrofytter” samt ”Vandløb. Risikovurdering 2021. Samlet”.
Bilag (også udsendt 8. april).
 Notat om indsatsniveau og økonomisk ramme
Sekretariatet afklarer om de km. vandløb, der opnår målopfyldelse som følge af fjernelse af spærringer
/ rørlægninger tæller med i de 311 km. vandløb, som der skal udarbejdes en indsatsplanlægning
(fysiske forhold) for i oplandet til Limfjorden.
Vandrådet kunne tilslutte sig de præsenterede anbefalinger fra teknikergruppen vedr. tilgangen til
opgaven og prioriteringen af vandløb, hvor der skal planlægges en indsats – Der henvises til vedlagte
slides.
Det blev bemærket, at der var flere okkerpåvirkede vandløb end dem, der fremgik af Naturstyrelsens
kortmateriale. Som eksempel blev Egelund Bæk i Karup Å systemet nævnt.

5. Prioritering af virkemidler i relation til den udmeldte indsats.
Vandrådet anmodes om at drøfte og give input til virkemiddelanvendelsen i forbindelse med
indsatsplanlægningen – Evt. principper for virkemiddelanvendelse.
Baggrund:
Den 7. april udmeldte Naturstyrelsen 16 virkemidler som kan bringes i anvendelse i forbindelse med
Kommunernes og vandrådenes arbejde med 2. generations vandomårdeplans indsatsplanlægning
omkring de fysiske forhold og okker i vandløbene i oplandet til Limfjorden.
Virkemidlerne er udvalgt på baggrund af en vurdering af en række virkemidler, som
forskningsinstitutionerne DCE og DTU Aqua har foretaget som led i arbejdet i en arbejdsgruppe under
Vandløbsforum. Arbejdsgruppen er nedsat af Miljøministeriet som led i forberedelserne af
vandområdeplanerne for anden planperiode og har haft til opgave at tilvejebringe et udbygget grundlag
for valg af virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb.
Bilag (også udsendt 8. april).
 Notat, Virkemiddelkatalog – Vandløb
 DCE (2014) Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, Videnskabelig rapport nr. 86
kan ses her: http://dce2.au.dk/pub/SR86.pdf
Danmarks Sportsfiskerforbund vurderede, at spærringer, okkerrensning, udlægning af gydegrus og
sandvandring var vigtigst i forhold til fiskeinteresserne.
Danmarks Naturfredningsforening påpegede, at større helhedsløsninger som ”Restaurering af hele
ådale” kunne være interessant nogle steder.
Landbrug & Fødevarer påpegede at:
o

o

Sandvandring i mange tilfælde kunne blive et problem ved åbning af rørlagte
strækninger. Rørlægninger er ofte lavet, fordi brinkerne skrider, så sikring af brinker vil
muligvis være nødvendig – Det er derfor vigtigt at se på historikken.
”Genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger (diger og pumpelag)” tager
højde for både afvandings- og miljøinteresser. Omkostningsniveauet kan holdes nede,
hvis virkemidlet bruges, hvor der er eksisterende diger / pumpelag. Synergieffekter i
forhold til ”Reduktion i kvælstofudledningen” kunne opnås ved etablering af og
oppumpning til minivådområder.

Der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.
6. Tidsplan for Vandrådets arbejde

Status og videre planlagte mødeaktiviteter vurderes i forhold til Vandrådets arbejdsopgave
Baggrund:
Procesplan for vandrådsarbejdet og udarbejdelse af forslag til indsatsprogram blev besluttet på første
møde i vandrådet (01.04.2014). der er lagt følgende 2 møder ind i kalenderen:
3. vandrådsmøde 23. juni 2014 med diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til
indsatsprogrammets foranstaltninger.
4. vandrådsmøde i september / oktober
Der afholdes et ekstra Vandrådsmøde den 27. maj kl. 16.30 i Løgstør området (sted meldes ud senere).
Det i procesplanen afsatte Vandrådsmøde 23. juni flyttes til 25. juni kl. 16.00 og afholdes på Stigsborg
Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160.
7. Orientering/Bordet rundt.
Der var ikke emner under orientering/bordet rundt.
8. Eventuelt.
Der var ikke emner under punktet eventuelt.

