
 

 
 
Formandskab:  Næstformandskab: 

Vesthimmerland Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen  Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen  
Frederik IX’s Plads 1 Tlf. 9966 7000  www.vesthimmerland.dk  Lundbakvej 5 Tlf. 7257 7777 www.jammerbugt.dk 
9640 Farsø   post@vesthimmerland.dk  9490 Pandrup   tm@jammerbugt.dk 

 
 

 

 

 

 

Forum Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 

Tid 27. maj 2016, 10.00 – 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sted Skive Kommune, Den Blå Diamant, 
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, lok. ”Pulsen”. 

 

  
 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Brønderslev, Asger Nielsen 
Holstebro, Torben Mølgaard 
Herning, Erik Skibsted 
Jammerbugt, Henrik Damsgaard 
Lemvig, Thomas Damgaard 
Mariagerfjord, Bjarke Jensen 
Morsø, Christoffer Bruus Pedersen 
Randers, Lars Sandberg 
Rebild, Claus Riber Knudsen 
Skive, Michael Eilertsen 
Vesthimmerland, Flemming Bach 
Sekretariatet, Michael Damm 
Sekretariatet, Niels Vedel 
 
Orbicon, Jesper Madsen (under pkt. 2) 
Orbicon, Kasper Rasmussen (under pkt. 2) 
   
Frederikshavn 
Hjørring  
Ikast-Brande 
Struer 
Thisted 
Viborg 

 
Mødeleder 

 
Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 14. juni 2016 

Sagsnr./Dok.
nr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  

Miljø- og Energiforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

Tlf. 9931 9400 

www.limfjordsraadet.dk 

limfjordsraadet@aalborg.dk 



 
 

2 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

 
2. Helhedsplaner for Ryå 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Embedsmandsgruppen drøfter eksemplet fra Ryå og det videre arbejde med helhedsplaner. 
 

Baggrund: 

 
I 2015 blev det besluttet, at Jammerbugt og Brønderslev kommuner – efter indstilling fra arbejdsgruppen 

for Ryå – skulle sikre udarbejdelse af en dynamisk vandløbsmodel for Ryå-systemet. Formålet med 

modelen er, at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for fremtidig indsats i forsøget på at 

minimere oversvømmelser af intensivt dyrkede markarealer, der afvander til Ryå-systemet. Modellen er 

vigtig for at kunne holde de forskellige virkemidler op mod hinanden og regne på økonomi og effekt. 

 

Der foreligger nu data fra vintersæsonen til at kunne vise den første udgave af modellen.  

 
Indlægget omkring Ryå skal ses i relation til de seneste drøftelser i Embedsmandsgruppen og 
Limfjordsrådet vedr. helhedsplaner. Det har tidligere været drøftet i Limfjordsrådet, at det i forhold til 
vandløbsudfordringer er i alles interesse, at der skabes løsninger, der er fremtidssikret og kan varetage 
både afvandings- og miljøhensynene. Netop den lokale forankring og tætte dialog er nøgleordene for de 
helhedsorienterede løsninger, som alle parter vil kunne blive enige om.  
 
Orbicon præsenterer på mødet den dynamiske vandløbsmodel og kommunerne giver et oplæg om den 
politiske proces og interessentinddragelsen.  
 
Indstilling godkendt.  
 
Det blev besluttet, at: 

 Sekretariatet fremadrettet deltager i arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for Ryå.  

 En arbejdsgruppe nedsættes med henblik på udarbejdelse af et paradigme for helhedsplaner.  
 
Der henvises til vedlagte slides præsenteret af Orbicon. 
 

3. Tættere samarbejde mellem stat og kommuner om overvågning 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Dialog med Naturstyrelsen om øget overvågning drøftes. 
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Baggrund: 

Der er tale om en opfølgning på sidste møde i Limfjordsrådet, hvor det blev aftalt at indgå i en tættere 

dialog med Naturstyrelsen. Sekretariatet orienterer på mødet kort om status for denne dialog. 

 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om en fødevare- og 

landbrugspakke, der skal skabe bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren. Heraf fremgår, at 

overvågning der kan skabe væsentlig ny viden omkring belastning og kvælstofs vej ”fra jord til fjord” i de 

danske vandoplande skal opprioriteres med: 

 

 Supplerende målinger i form af ca. yderligere 100 målestationer, hvor der foretages ca. 1.200 
ekstra målinger. Dette vil betyde, at der fremadrettet kan måles på hele det danske areal, som 
det fagligt set giver mening at måle udledningen af kvælstof fra.  

 

 Målinger opstrøms i vandløbssystemet, der skal understøtte modellerne, så man får et endnu 
bedre udtryk for hvorfra kvælstof tabes, og hvor stort dette tab er fra de enkelte områder. Der 
afsættes midler til ca. 95-100 målepunkter oppe i selve vandløbssystemet – i modsætning til i 
dag, hvor målinger ofte kun bliver foretaget ved udløbet til fjord/kystvand. Målepunkterne 
placeres i de mest sårbare områder, og i de områder, hvor der er mest tvivl om, hvorfra 
kvælstofbelastningen kommer.  

 
Forventeligt kommer der et udkast til nye overvågningsstationer i høring ved Limfjordsrådet, herunder 
principperne for lokalisering af ekstra målestationer til vand- og stoftransport i forbindelse med 
landbrugspakken.  
 
Det blev aftalt, at Sekretariatet udarbejder et fælles høringssvar.  
 
På Limfjordsrådets sidste møde blev det nævnt, at det udover ved sårbare områder bør overvejes at 
placere målestationer ved de robuste områder – Dette for at dokumentere, at de rent faktisk er 
robuste.  
 
Embedsmandsgruppen fandt, at det kunne være interessant at undersøge udvaskningen fra (store) 
pumpelag i oplandet til Limfjorden. Der er pt. kun udført nogle få og ufuldstændige undersøgelser. 
 
Der kunne ses på genåbning af de stationer, der var i de gamle Amter. 
 
Der kunne lokaliseres steder, hvor der ”sker” rigtig meget – Dette for at finde ud af om indsatserne 
virker. 
 
I fald kommuner har forslag til oplagte overvågningsstationer, sendes oplysninger herom til 
sekretariatet. 
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4. Vådområdeindsatsen i første generations vandplaner (VOS pkt.) 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Orientering om status for vådområdeindsatsen tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Kort orientering om seneste udvikling i 1. generations N- og P-vådområdeindsats.  
 
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. 

 
5. N-vådområdeindsatsen i anden generations vandplaner (VOS pkt.) 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Udkast til Vandoplandsplan 2 for Limfjorden godkendes. 

 

Baggrund: 

Styregruppens sammensætning er meddelt Naturstyrelsen med forbehold for politisk godkendelse i 
medlemskommunerne.  
 
VOP for hele eller dele af perioden 2016 – 2021 skal indsendes til Naturstyrelsen senest 3. juni. For 
kvælstof er indsatsen i hovedoplandet Limfjorden på 447 ton N. Vedlagte VOP giver et bud på projekter, 
der kunne sikre hele indsatsen. 
 
Naturstyrelsens mål er endvidere, at 30 % af de planlagte forundersøgelser i de enkelte 
hovedvandoplande skal være ansøgt 4. oktober 2016. I første ansøgningsrunde kunne følgende 
ansøgninger indsendes for Limfjordsoplandet: 

 Iglsø og Skive – Karup Å projekterne realiseringsansøges. 

 Svenstrup Å, Vestersø, Bradstrup Sø ansøges om forundersøgelse (supplerende 
fosforundersøgelser alene). 

 Tastum Sø, Hvidbjerg og Nedre Skibsted Ådal ansøges om fuld forundersøgelse. 
Disse projekter er sat til alt i alt at fjerne 140 ton N svarende til 31 % af indsatsen i oplandet til 
Limfjorden. 
 
Bilag: 
Udkast til N-VOP 2 for hovedvandopland Limfjorden vedlægges. 
 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. 

 

Det indsendte foreløbige udkast til Vandoplandsplan skal ikke bruges før Naturstyrelsens behandling af 

ansøgninger efter ansøgningsfristen 4. oktober. Der er tale om en dynamisk plan, som løbende kan 

ændres, når nye oplysninger foreligger. Det blev besluttet, at Limfjordsrådets behandling af sagen godt 

kan afvente mødet 9. september.  
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Sekretariatet orienterer herom på Limfjordsrådets temadag om vådområder 9. juni 2016 og oplyser, at 

tilsvarende gør sig gældende for Mariagerfjord oplandet. 

 

6. P-vådområdeindsatsen i anden generations vandplaner (VOS pkt.) 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Udkast til P- Vandoplandsplan 2 for Limfjorden godkendes. 

 

Baggrund: 

VOP for hele eller dele af perioden 2016 – 2021 skal indsendes til Naturstyrelsen senest 3. juni. For fosfor 
er indsatsen i oplandet til Limfjorden 1.720 kg P. Kommunerne vælger ved hvilke af 68 specifikt målsatte 
søer, indsatsen skal placeres ved.  
 
I oplandet til Limfjorden foreslås en ådalsindsats ved Glenstrup Sø og Klejtrup Sø, hvilket giver en P-
reduktion på henholdsvis 332 og 470 kg/år. Disse reduktioner svarer til indsatsbehovet for at nå målet for 
de pågældende søer (jf. Naturstyrelsens notat om fordelingen af vådområdeindsatsen 2016). 
 
Bilag: 
Udkast til P-VOP 2 for hovedvandopland Limfjorden vedlægges. 
 
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. 
 
Limfjordsrådets godkendelse af P-VOP’en følger samme tidplan som N-VOP’en. Sagen behandles 
således først på Limfjordsrådets møde 9. september. 
 

7. Vandplanindsatser og interessentinddragelse - Water Co-Governance for sustainable ecosystems 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Embedsmandsgruppen drøfter interessentinddragelse i vandplanindsatsen herunder 
vådområdeindsatsen og møderne med landbruget og vandrådet i juni. 

 
Baggrund: 

Der har været afholdt en international Water Co Governance workshop i Løgstør (Interreg projektet), 

hvor flere medlemmer fra vandrådet for Limfjorden også deltog. 

 

Der er endvidere aftalt et møde mellem formandskabet og Landboforeningerne / familielandbrugene den 

2. juni. Endvidere forventes der afholdt et Vandrådsmøde den 15. juni 2016.  

 

Det er tidligere aftalt i Limfjordsrådet, at landbruget og vandrådet inddrages som rådgiver for 

oplandskommunerne i planlægningsprocessen af hvor vådområder kan placeres i oplandet til Limfjorden. 

Der er herunder tænkt i annoncering i blade m.m.  

 
Sekretariatet informere om konklusionerne fra workshoppen m.v. 
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Bilag: 
Dagsorden og invitation for møde med Landboforeninger og Familielandbrug vedlægges. 

 

Der var ikke bemærkninger til dagorden / invitation til møde med Landboforeninger og 

Familielandbrug. 

 

I Lemvig var arbejdsgruppen, der blev nedsat under vandrådsarbejdet nu også inddraget i 

bestræbelserne på at finde relevante vådområder.  

 

Der var enighed om, at hvis landbruget / Lodsejere henvender sig vedrørende potentielle vådområder 

og de i øvrigt er omkostningseffektive og fagligt gode projekter skal de tages ind i VOP’en også selvom 

det eventuelt betyder at andre vådområdeprojekter stilles i bero. 

 

 
 

8. Lavbundsprojekter  
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Orienteringen om status for lavbundsprojekterne tages til efterretning.  

 
Baggrund: 
Kort orientering om status for lavbundsprojekter.  
 
Næste ansøgningsrunde er 15. august – 18. oktober 2016.  
 
Der kan muligvis findes yderligere lavbundsprojekter og N-vådområder ved en screening i Thisted 
Kommune. Brønderslev havde et potentielt lavbundsprojekt, der kunne afklares med henblik på en 
ansøgning til næste runde.  
 
Kommunerne melder ind til sekretariatet ifald, der er yderligere projektmuligheder. 
 

9. Naturpakken  
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Embedsmandsgruppen drøfter den nye Naturpakke.  

 
Baggrund: 
Regeringen og blå blok er blevet enige om en ny naturpakke, der blandt andet indeholder 
kvælstofreducerende indsatser. 
 
Sekretariatet præsenterer kort indholdet i den nye Naturpakke. 
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Bilag: 
Naturpakken kan ses her: http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf 
 
Der henvises til vedlagte slides. 
 
Videreførte indsatser omfatter bl.a. 5-10 sørestaureringer, hvor P-tilførslen er nedbragt. Ingen af 
indsatserne er i oplandet til Limfjorden. Embedsmandsgruppen pegede på to søer i Limfjordsoplandet, 
der oplagt kunne indgå i en restaureringsindsats – ”Ferring Sø” (Lemvig) og ”Stubbergård Sø” 
(Holstebro). 
 
Der er interesse for en pulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med vådområde- og lavbundsprojekter. 
 
Der var enighed om at indsatsen omkring synergi mellem kommunernes klimatilpasningsindsats, ny 
natur-, frilufts- og kvælstofreducerende indsatser (15 mio. kr. i 2016) oplagt kunne være interessant i 
forhold til et projekt i forlængelse af etableringen af en dynamisk vandløbsmodel og helhedsplan for 
Ryå. 
 

10. Formandskabets møde med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller til Embedsmandsgruppen, at: 

 Indholdet i formandskabet møde med Miljø- og Fødevareministeren drøftes.             

 

Baggrund: 

Limfjordsrådets formandskab afholder tirsdag den 21. juni 2016 møde med Miljø- og Fødevareministeren 
om vandplaner og landbrugspakken. 
 
Bilag: 
Invitation til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vedr. møde om vandplaner og 
landbrugspakken. 
 
Embedsmandsgruppens bemærkninger under pkt. 9 tages med til mødet med Miljø- og 
Fødevareministeren. 
 
Mulighed for tillægsbevilling i vådområdeindsatsen er et relevant tema, at tage op med ministeren. 
 
Skive kommune er med i et projekt om høst af søsalat. Alternative virkemidler kunne være et andet 
tema der tages op på ministermødet. 
 
Herudover var der ikke bemærkninger til invitationen og indholdet i mødet med Miljø- og 
Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Inden mødet med Limfjordsrådets formandskab indvier 
ministeren et vådområde i Mariagerfjord kommune. 
 

11. Kommende møde i det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Dagsorden for Limfjordsrådets temadag den 10. juni 2016 drøftes. 
 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf
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Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 10. juni 2016 Mors – Mødet starter kl. 8.30.  
 
Bilag: 
Invitation til Limfjordsrådets temadag om vådområder 10.06.2016 
 
Der var ikke bemærkninger til programmet for Limfjordsrådets temadag om vådområder. 
 

12. Orientering/Bordet rundt. 

 Limfjordsrådets regnskab 2015 og årsberetning. 

 Status for vandløbsindsatsen herunder sekretariatets runde til kommunerne  
 
I forhold til erstatninger og betydningen af at vandløbsindsatserne er en bunden opgave, var 
embedsmandsgruppen enige om vigtigheden af at italesætte dette i de enkelte kommuner. 
Embedsmandsgruppen var tilsvarende enige om, at konkrete sager skulle håndteres i kommunerne, 
når disse eventuelt måtte opstå.  
 

13. Eventuelt 
 
Der var ikke punkter under eventuelt. 


