
Procesplan for Vandrådsarbejdet – 2. generations vandplanarbejdet (Hovedvandopland Limfjorden). 

Dato 2014 Teknikergruppe Arbejdsgrupper nedsat af kommuner 
Se udkast til kommissorium 

Embedsmandsgruppe og 
Limfjordsrådet 

Vandråd 

1.april – aug Sekretariatet udarbejder løbende følgedokument og bidrag til miljøvurdering 

1.april    1. Vandrådsmøde 
- Præsentation og orientering om Vandrådsarbejdet 

nationalt og i oplandet til Limfjorden 
- Forventet tidsplan, Beslutning om Rådets arbejdsform  

7. april 1.møde 
Fælles billede af opgaven, herunder mål 
indsatsområder, virkemidler, bidrag til 
miljøvurdering samt prioriteringskriterier  
Drøftelse af 2 dages arbejdsmøde og hvad 
der skal nås inden 

-    

~9. april  1. Arbejdsmøde 
- Præsentation og drøftelse af opgaven 
- Indkaldelse af idéer til indsatser (Frist for 

input fastsat til 1. maj). 

  

11. april    Embedsmandsgruppe 
Drøftelse af 2. Vandrådsmøde og 
koordinering 

 

~14. april     2. Vandrådsmøde 
Præsentation af det statslige udspil, Indledende diskussion af, 
hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse 
med det af Naturstyrelsen udmeldte, der umiddelbart anses 
for mest miljø- og omkostningseffektiv. 
Drøftelse og prioritering af emner (Frist for input 1. maj??) 

17. april – 21. april Påske 

~1. maj  Evt. ekstra arbejdsgruppemøde 
Drøftelse af konkrete forslag til indsatser 

  

2. maj   Limfjordsrådet  

8. og 9 maj 
1-2 heldags 
arbejdsdage 
(2 dage 
reserveres) 

2.møde 
Teknikerne forventes at være startet op 
med GIS-værktøjet og har identificeret, 
hvor problematiske strækninger kunne 
være. 
Fokus på mødet er på disse. 
Vurdering af hvordan Vandrådsønsker og 
idéer til indsatser fra arbejdsgrupper kan 
imødekommes 

   

16. maj Stor Bededag 

~23. maj  2. Arbejdsmøde  
- Præsentation af indkomne idéer  
- Præsentation af Kommunens forslag til 

indsatsprogram. 
- Umiddelbare bemærkninger og frist for 

indsendelse af bemærkninger (1. juni). 
- Evt. henvisning til at interessenter kan 

kontakte Vandrådsmedlemmer ved 
uenighed elle hvis noget dukker op efter 1. 
juni. 

  

27. maj    3. Vandrådsmøde - ekstra 
Præsentation af det foreløbige forslag til indsatsprogram. 
Umiddelbare bemærkninger hertil 

29. maj – 1. juni Kr. Himmelfartsferie 

3. juni 
Heldagsmøde 
 

3. møde  
Færdiggørelse af udkast til forslag til 
indsatsprogram for Limfjorden. Skal være 
klar til Embedsmandsgruppemødet 

   

5. juni grundlovsdag, 9. juni pinse 

13. juni   Embedsmandsgruppen 
Drøftelse af 3. Vandrådsmøde og 
koordinering 

 

23. juni Repræsentanter fra teknikergruppen 
deltager i Vandrådsmødet (præsenterer 
forslaget og svarer på spg.) 

  4. Vandrådsmøde 
Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til 
indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger  

26. juni 4. møde  
Tilretning af forslag til indsatsprogram. 

   

27. juni   Limfjordsrådsmøde  

Ult. juni  3. Arbejdsmøde - Afrunding 
- Præsentation af Kommunens opdaterede 

forslag til indsatsprogram  
- Umiddelbare bemærkninger.  
Evaluering af processen. 

  

28. juni til 11 august Skole sommerferie 

8. august – 1- 
oktober 

Politisk behandling i kommunerne 

12. sept.   Embedsmandsgruppen 
Drøftelse af 4. Vandrådsmøde og 
koordinering 

 

15. Sept. eller  
10. okt. 
Afhængigt af 
aftale mellem 
KL og 
Naturstyrelsen 

   5. Vandrådsmøde 
Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til 
indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger 
forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. 
Udarbejdelse af Vandrådets udtalelse til forslaget og 
fremsendelse af dette til Naturstyrelsen. 

27. juni   Limfjordsrådsmøde  

 


