
Limfjordsrådet 

Formiddag 

 

• 10.00  Velkomst (Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen).  
 

• 10.10  Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Limfjordsrådets 

 Sekretariat Niels Vedel).  
 

• 10.30  Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden (Leder af Limfjordsrådets 

 Sekretariat Michael Damm).  
 

• 10.50  De grønne organisationers forventning til de nye vandråd (Thorkild Kjeldsen, 

 Danmarks Naturfredningsforening).  
 

•  11.10  Lodsejernes forventning til de nye vandråd (Landbrug & Fødevarer, Kitt Bell 

 Andersen).  
 

• 11.30  Spørgsmål og paneldebat.  
 

• 12.00  Frokost (der serveres en sandwich).  
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 Eftermiddag 

 

• 13.00  Gruppediskussion – Ønsker til den bedst mulige proces og samarbejde.  

 

• 13.50  Highlights fra gruppediskussionerne.  

  

• 14.15  Afslutning og det videre forløb.  

 

•  14.30  Mødet slutter.  
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Nationale forventninger til etablering af 

Vandråd 
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1. Generations vandplaner - Proces i Danmark 
 

• 14.01.2010 – 11.03.2010 Teknisk forhøring ved myndigheder. 

• 04.10.2010 – 06.04.2011 Høring. 

• 03.12.2011 – 10.12.2011 Supplerende høring. 

• 22.12.2011 Vedtagne vandplaner blev offentliggjort. 
 

• 22.12.2011 – 22.06.2011 Kommunerne udarbejdede Kommunale handleplaner 

• 22.12.2012 Efter 8 ugers høring skulle de kommunale handleplaner besluttes inden 

nævnte dato. 

 

• 03.12.2012 Naturklagenævnet underkender vandplanerne (og 

dermed også handleplanerne) på grund af for kort supplerende 

høring.  

• 13.05.2013 – 27.05.2013 Teknisk forhøring ved myndigheder. 

• 21.06.2013 – 23.12.2013 Høring. 



Limfjordsrådet 

De 5 vandveje 
• Den 1. vandvej: Vidensgrundlaget 

Få skabt fællesskab om fakta. Ny viden skal afprøves og dokumenteres i samarbejde 

med forskere, landbrug, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. 

• Den 2. vandvej: Virkemidler 

Målretning af indsatsen til de steder, hvor der kan opnås den største gevinst for 

vandmiljøet. 

• Den 3. vandvej: Finansiering 

Vandplanerne må ikke koste skatteborgerne flere penge, så mulighederne for anden 

finansiering og mere fleksibilitet i EU-midler skal afsøges. 

• Den 4. vandvej: Folkeligt engagement 

Større lokal inddragelse i, hvordan vandplanerne skal gennemføres i det enkelte 

område. 

• Den 5. vandvej: Samarbejdsproces og rollefordeling 

Miljøministeren og Miljøministeriet har ansvaret for at fastlægge overordnede mål og 

rammer, så Danmark kan overholde EU's vandrammedirektiv. 
 

• Især ambitionen om at målrette indsatsen yderligere og skabe større lokal forankring 

er noget, der kræver større ændringer i den måde, man gør tingene på i dag. 
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Opgavefordelingen 
• Miljøministeren er myndighed og har det 

overordnede ansvar for, at vandområde 

planerne bliver udarbejdet, og for at 

miljømålene bliver opfyldt. 

• Naturstyrelsen varetager den praktiske 

opgave med at udarbejde 

vandområdeplaner. 

• Kommunerne skal fremover udarbejde 

forslag til hele eller dele af 

indsatsprogrammet. 

• For den kommende planperiode vil dette 

vedrøre konkrete 

vandløbsforanstaltninger. Kommuner og 

vandråd kan herudover komme med 

forslag til det statslige indsatsprogram i 

øvrigt.  
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Nyt koncept for vandplanlægning 
 

• Vandområdeplanen får karakter af et kommunikationsværktøj, der 

informerer offentligheden om regeringens planer vedrørende de 

indsatser, der skal gennemføres i henhold til direktivet. 

 

• Bindende miljømål og indsatser fastsættes i bekendtgørelser 

 

• Idéfase, teknisk forhøring og kommunale handleplaner afskaffes. 

 

• Der er klageadgang over vandområdeplanerne. 
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Nyt koncept for vandplanlægning 
 

• Øget interessentinddragelse. 

 

• Kommunerne forpligtes til at inddrage et lokalt vandråd, hvis der er 

ønske herom. 

 

• Der skal oprettes ét vandråd i hvert hovedvandopland med maks. 

20 repræsentanter. 

 

• Ingen organisation kan være repræsenteret i et vandråd med mere 

end ét medlem (Der udpeges også en suppleant). 
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Flow-diagram 
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Vandråd 
 

Organisationer og foreninger der kan være medlem af et vandråd (jf. 

lov om vandplanlægning): 

 

• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer. 

• Landsdækkende foreninger og organisationer og foreninger, hvis 

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres 

formål varetager væsentlige rekreative interesser. 

• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i 

øvrigt  er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og 

benyttelse af vand.  

 

 



Limfjordsrådet 

Indsatsprogrammet 
 

• Vandrådene skal – i det omfang, interessenterne ønsker dem 

oprettet – bistå kommunerne med at udarbejde forslag til 

indsatsprogrammernes supplerende foranstaltninger for 

vandløbsområdet i det enkelte hovedopland. 

• Opgaven for vandrådene består i at foreslå, hvilke 

vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke 

indsatser der skal anvendes. 

• Det er ikke muligt at fravælge indsatser. 

• Vandrådene må gerne komme med forslag til det øvrige 

indsatsprogram. 

• Arbejdsopgaverne kan udvides for tredje planperiode. 
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Rammerne for kommuner og vandrådsarbejde 
 

• Senest 1. april udmeldes en ramme for kommuner og vandrådenes 

arbejde. 

• Rammen består af foreløbige miljømål, et antal km. Vandløb, der 

skal forbedres, et prissat virkemiddelkatalog, en foreløbig 

økonomisk ramme og en tidsfrist for arbejdet. 

• Rammen er formuleret på et overordnet niveau, så konkrete 

afgørelser ikke foregribes. 

• Det forventes at Naturstyrelsen stiller et planlægningsværktøj til 

rådighed. 

• Miljømål og indsatsprogram for vandløb, søer, kystvande og 

grundvand udmeldes sammen med forslag til vandområdeplaner 

den 22. december 2014. 
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Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2012 

Samlet risikovurdering (smådyr, fisk og planter) 

• Risikovurdering 2021 er en indledende grovsortering af, hvilke vandområder 

det evt. kan blive aktuelt at gennemføre indsatser overfor i den kommende 

planperiode. 
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Oprettelsen af vandråd 
 

• Et vandråd skal oprettes, når der er ønske derom. Kommunerne har først 

handlepligt, når nogen har henvendt sig med ønske om et vandråd. Når det 

sker, skal det gå stærkt: 

• Kommunen, som modtager en henvendelse, skal orientere de andre 

kommuner i hovedvandoplandet. 

• Kommunerne skal sætte frist for henvendelse for andre interesserede.  

• Kommunerne skal annoncere på hver sin hjemmeside. 

• Kommunerne skal aftale indbyrdes, hvem der er sekretariatskommune for 

vandrådet. 

• Kommunerne skal fortælle ministeriet, hvem der er sekretariat (senest 1. 

marts). 
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Vandråd 
 

• Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af 

vandrådet, opretter vandrådet 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. 

• Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i vandrådet 

er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der 

varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Det 

gælder også hvis vandrådet kommer til at bestå af færre end 20 

medlemmer. 
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Vandråd 
 

Vandrådene inddrages i: 

 

1. Diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i 

overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, der 

anses for mest miljø- og omkostningseffektiv, 

2. Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til 

indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger og 

3. Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til 

indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud 

for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. 
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Tidsplan 
 

Tidsplanen for processen er stram, og den kan ses i fire dele: 

 

• Organisere arbejdet og evt. dannelse af vandråd i 1. kvartal 

• Udarbejde forslag til indsatsprogram og høre vandråd i 2. kvartal 

• Behandle forslag politisk og sende til Naturstyrelsen i 3. kvartal 

• Lade vandråd udtale sig til forslag og orientere NST i oktober  

 

Rent praktisk vil de fleste vandråd således kun have mulighed for at 

mødes 2-3 gange inden den politiske behandling i kommunerne. 
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KL 
 

• KL foreslår, at vandrådet mødes første gang i slutningen af marts. 

• KL anbefaler, at rådet på første møde fastlægger sin arbejdsform 

inden selve arbejdet med indsatsprogrammet begynder. Når 

ministeren 1. april sender indsatskrav, virkemidler og økonomisk 

ramme, vil fokus være på opgaven. Det vil være klogt, at vandrådet 

inden selve arbejdet begynder har aftalt, hvordan arbejdet skal 

gribes an.  

• Eksempelvis at rådet arbejder med generelle forslag til virkemidler 

etc., og at den kommunale administration udmønter og belyser 

konsekvenserne af disse. 
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Etablering af vandråd i oplandet til 

Limfjorden 
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Limfjordsrådet 

• Samarbejde mellem 18 Kommuner. 

• Stiftende møde 4. juni 2007. 

• Per 1. marts 2010 er Limfjordsrådet 

også Vandoplandsstyregruppe. 

 

Limfjorden 

• Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6 af 

Danmark. 

• Oplandet til Limfjorden huser ~1/5 af 

Danmarks DE. 

• Oplandet til Limfjorden bebos af 

~1/10 af Danmarks befolkning 
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Samarbejde i 

hovedoplandet 
 
I de store oplande er kommunale 

samarbejder og koordinering 

nødvendig for at opnå lokal forankring 

og engagement omkring 

vandplanindsatsen og samtidig bevare 

helhedstænkningen.  
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Limfjordsrådet 
 

• Limfjordsrådet arbejder for en ren og bæredygtig Limfjord. 

 

Limfjordsrådet: 

• Gennemfører udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for 

formålet 

• Understøtter kommunerne i varetagelsen af medlemmernes fælles 

interesser i forhold til offentlige myndigheder, interesseorganisationer m.fl.. 

• Afgiver høringssvar i relation til Limfjorden og vand- og naturplanområdet 

• Medvirker til dannelsen af netværk mellem medlemmerne til udveksling af 

erfaringer samt formidling, deling og opbygning af viden. 

• Formidler viden m.m. til medlemmerne som til andre – herunder etablering 

og vedligeholdelse af Rådets hjemmeside  
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Erfaringer fra Vandoplandsstyregrupperne 
 

• Vandoplandsstyregrupper udgøres af kommunerne i de respektive oplande. 

• Oplandsstyregrupperne udarbejder en oplandsplan, hvoraf mulige projekter 

herunder forventet økonomi fremgår. Den økonomiske ramme udstikkes af 

Staten. 

• Oplandsstyregrupperne beslutter hvilke områder, der skal gennemføres 

nærmere forundersøgelser for og de relevante kommuner indsender på den 

baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge herom til Miljøministeriet. 

• Efter identifikation af egnede projekter prioriterer vandoplandsstyregruppen 

hvilke projekter og i hvilken rækkefælge, de pågældende kommuner skal 

indstille til staten med henblik på bevilling til realisering af projektet. 

• Vandoplandsstyregruppen indrapporterer status for fremdriften i 

vandoplandet til den nationale styregruppe to gange årligt. 
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Kommunerne er vant til at koordinerer indsatser  

• Kommunal kvælstofvådområdeindsats - Limfjorden 
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Limfjordsrådets sekretariatet – fælles 

medarbejdere 
 

Det er sekretariatsfunktionens opgave: 

  

• At servicere det Politiske forum og embedsmandsgruppen i deres arbejde 

• At indsamle, bearbejde og præsentere faglig viden relateret til opfyldelse af 

Limfjords Rådets formål. 

• At optræde som sekretær for det Politiske forum og embedsmandsgruppen 

 

 

• Der er i Sekretariatet yderligere ansat 3 fælles medarbejdere til 

projektledelse i forbindelse med vådområdeindsatsen og 

vandløbsindsatsen. Disse arbejder på projekter i medlemskommunerne og 

er projekt finansieret. 
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Vandråd Limfjorden 

 

• Der etableres ét ”Vandråd Limfjorden”, der diskuterer og behandler 

overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning 

herunder evt. fordeling af næringsstofindsatser, virkemidler, 

indsatser overfor miljøfremmede stoffer etc.  

 

• Arbejdsgrupper nedsættes under kommunerne. Disse indarbejder i 

relevant omfang input til forslag til indsatsprogram m.v. 

 

• Limfjordsrådets formandskab deltager i Sekretariatet for ”Vandråd 

Limfjorden” (mødeledelsen).  
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Limfjordssekretariatet: 
• Fungerer som nævnte sekretariat for ”Vandråd Limfjorden” og skal 

herunder udarbejde dagsorden, referater, oplæg samt arrangere 

temadage, sammenskrive resultater fra arbejdsgrupper m.v.  

• Fungerer som facilitator omkring processen med fastsættelse af 

rammer og retningslinjer for arbejdet.  

• Formidler ”Vandråd Limfjordens” arbejde og aktiviteter via 

Limfjordsrådets hjemmeside. 

• Håndterer eventuel økonomi i forbindelse med etablering af 

”Vandråd Limfjorden” og dets arbejde. 

• Udarbejder den årlige evalueringsrapport om Vandrådets aktiviteter 

m.v. 

• Understøtter Kommunerne i udarbejdelsen af indsatsprogrammet. 

• Giver faglig sparring. 
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Arbejdsgrupper – Vandløbsindsatsen i Limfjorden 
• For vandløbssystemer, der ikke krydser kommunegrænsen, har den enkelte 

kommune den direkte kontakt til de lokale interessenter og sørger for 

interessentinddragelsen. 

• Kommunerne etablerer i fællesskab teknisk/administrative arbejdsgrupper 

relateret til de vandløbssystemer, der går på tværs af kommunegrænser.  

• I kommunerne / arbejdsgrupperne arbejdes der med lokale spørgsmål 

herunder konkrete lokale indsatser (realiseringer, konkrete 

vandløbsindsatser i relation til fysisk udformning m.m.). 

• Formand for de enkelte arbejdsgrupper udpeges af kommunerne. Denne 

indkalder til møder m.v. og sikrer fremdriften i de enkelte arbejdsgrupper. 

• Kommunerne / arbejdsgrupperne organiserer selv deres arbejde. 

Ensartethed i arbejdet tilstræbes dog på tværs af Kommunerne / grupperne. 

• Arbejdsgrupperne består af repræsentanter for kommuner med opland til 

vandløbssystemet / vandløbssystemerne; repræsentanter for lodsejere 

samt øvrige relevante interessenter.  
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Vandløbssystem Koordinerende Kommuner 

Lindholm Å Aalborg Jammerbugt og Brønderslev 

Lindenborg Å (herunder Skibsted Å) Aalborg, Rebild og Mariagerfjord 

Østerå, Hasseris Å og Binderup Å Aalborg og Rebild 

Ryå Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring 

Dybvad Å og Vidkær Å Aalborg og Vesthimmerland 

Halkær Å Aalborg, Vesthimmerland og Rebild 

Lund Fjord Kanal Thisted og Jammerbugt 

Simested Å Viborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord 

Skals Å  Viborg, Mariagerfjord og Randers 

Jordbro Å og Langvad Å Viborg og Skive  

Lerkenfeld Å Vesthimmerland og Rebild 

Karup Å  Skive, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast Brande og 

Silkeborg 

Geddal Pumpekanal (Trævel Å) Skive og Holstebro 

Fold Å og Resenkær Lemvig og Struer 
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Produkt 
 

• Vandrådets eventuelle udtalelser til kommunalbestyrelsernes forslag 

til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, 

herunder eventuelle mindretalsudtalelser som organisationerne og 

foreningerne ønsker, fremsendes til miljøministeren. 

 

• ”Vandråd Limfjorden” afrapporterer årligt om Vandrådets aktiviteter, 

arbejde m.v. (første gang i oktober / november 2014). Rapporten 

dokumenterer Vandrådets arbejde, resultater m.v. og anses for 

nødvendig dels i forbindelse med en evaluering af tiltaget og dels 

som et led i information og synliggørelse af vandplanarbejdet og 

bestræbelserne på at nå en god tilstand i vandløb, søer, fjord og 

grundvand. 
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Fremtidige arbejde   
- Andre indsatser, Andre arbejdsgrupper / Delvandråd 
 

• Opgaven med vandråd er pt. tidsmæssigt og finansielt 

afgrænset til oktober 2014, men bør evalueres nøje i forhold til 

perspektiverne.  

 

• Hvis kommunerne får en reel forvaltningskompetence for så vidt 

angår næringsstofindsatser (planlægning, virkemidler, realiseringer 

m.v.), indsatser overfor miljøfremmede stoffer etc. kan 

arbejdsgrupper (delvandråd) også blive relevante. 

 

• Arbejdsgrupper, der i givet fald arbejder med lokale spørgsmål 

herunder konkrete lokale indsatser. 
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Handling Dato 

Lov om vandplanlægning (26. december 2013) 

KL – Konference for politikere 13. januar 2014 

Udarbejdelse af udkast til model for vandråd 7. – 21. januar 2014 

Høring af Embedsmandsgruppen 21. – 28. januar 2014 

Konstituering af Limfjordsrådet – Behandling af model for vandråd 

Efterfølgende Embedsmandsgruppemøde om udvalgsmøde og temadag 

4. februar 2014 

KL - Intensivt forløb om paradigme og vejledning m.m. arb. grp.  5 og 26 februar 2014 

Møde med Kommunernes udvalg om det forestående vandplanarbejde i 2 

arrangementer (vest og øst) 

7. februar 2014 (øst) 

7. februar 2014 (vest) 

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde m.v. 7. februar 2014 

Temadag for interessenter 28. februar 2014 

Møde i Limfjordsrådets Embedsmandsgruppe 6. marts 2014 

Behandling på møde i Limfjordsrådet  

Beslutning om repræsentation i vandrådene og første møde i Vandrådene 

21. marts 2014 

Ministeren udmelder rammen bestående af: 

•Udkast til konkrete miljømål 

•Virkemiddelkatalog 

•Foreløbig økonomisk ramme 

•Tidsfrist for arbejdet 

1. April 
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Spørgsmål til temadag 
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Hvilke ønsker er der til  

 

• Vandråd? 

• Lokale arbejdsgrupper? 

  

Herunder: 

• Ønsker til udvælgelse af repræsentanter til: 

• Vandråd? 

• Arbejdsgrupper? 

• Det handler om Vandløbsindsatsen, men hvad skal diskuteres i Vandrådet og 

hvad skal diskuteres i de lokale arbejdsgrupper? 

• Ønsker til den bedst mulige proces i Vandrådet og de lokale arbejdsgrupper? 

• Hvordan sikres det, at vi får talt om det vigtigste? 

• Hvor mange møder? 

• Hvordan skal tiden bruges / vægtes? 

• Ønsker til koordinerende dialog mellem arbejdsgrupper, kommuner og Vandråd? 


