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Opfølgning på møde om vandplaner og  
landbrugspakken 
 
Tak for et godt og konstruktivt møde den 21. juni. Vi har ud fra drøftelserne på mødet noteret, at: 
 

 Der er ikke risiko for, at midlerne afsat til stenrevsprojektet bliver omprioriteret. Stenrevsprojektet er 
højt prioriteret og skal gennemføres nu, så den potentielle virkemiddeleffekt er afklaret inden 3. 
planperiode. Der arrangeres en event med Miljø- og Fødevareministerens deltagelse omkring udlægning 
af den første sten / indvielse af stenrevsprojektet. 
 

 Vandplanerne bliver snarligt offentliggjort. I forhold til næringsstoffer bekræftede Miljø- og 
Fødevareministeren, at hvis der kommer ny viden i relation til ”fakta” (mål, effekt af virkemidler, 
modeller mv.), vil indsatskravet blive justeret herefter. 
 

 Vandplanerne vil omfatte ca. 19.000 km. vandløb. Der er afgivet omkring 7.000 høringssvar. Hvis der 
ikke er enighed om udpegningen (afgrænsningen af vandløb), kan man gøre opmærksom på dette / 
klage. Herefter vil Vandrådet med deres lokale viden blive inddraget omkring en vurdering af, hvorvidt 
udpegningen stemmer med de opstillede kriterier, og om der er tale om et kunstigt eller stærkt 
modificeret vandløb. Naturstyrelsen træffer en afgørelse på baggrund af tilbagemeldingen fra 
Vandrådet.  
 

 Miljø- og Fødevareministeriet arbejder på at udvide vandrådenes kompetence / arbejdsområde. I 
oplandet til Limfjorden er der gode erfaringer med vandråd. Limfjordsrådets formandskab er enig i, at 
vandrådskonceptet bør bredes ud til andre dele af indsatsplanlægningen. Formandskabet 
understregede dog, at vandrådenes kompetence i de nye opgaver (som hidtil) bør være som rådgiver for 
kommunerne. Formandskabet understregede endvidere, at det er vigtigt med konkrete og rammesatte 
opgaver. 
 

 Limfjordsrådet giver input til lokalisering af målestationer, der skal være klar til drift med udgangen af 
2016. Formandskabet opfordrede til, at verificerede data gøres tilgængelige for alle i en fælles database.  
 

 Optimering af virkemidlet kompensationsopdræt er vigtigt, ligesom erhvervspotentialet bør afklares i et 

samarbejde mellem relevante aktører. Limfjordsrådet kan koordinere kontakten mellem aktører (der 

allerede er i gang med overvejelser og iværksættelse), herunder konsulenter, muslingeerhvervet, 

foderstofvirksomheder, Landbrugsorganisationer, kyllingeproducenter, Regionerne m.fl. 
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 Udfordringer i vådområdeindsatsen blev drøftet: 
o Risikoen for udvikling af ammoniakfølsom natur i vådområder. Miljø- og Fødevareministeriet er 

vidende om behovet for klarhed, herunder især samspillet med husdyrloven 
o Fosfor kan blive et problem, og Limfjordsrådets formandskab opfordrede til at se på, hvordan 

denne problemstilling kan håndteres. 
o Muligheden for at skaffe puljejord og nok folk til at forestå jordfordelingen er søgt løst med en 

opnormering af NaturErhvervstyrelsen (del af Naturpakken). 
o Problemstillingen med tinglysningsafgiften i relation til lodsejere uden for vådområdet men med 

jord i jordfordelingen skal løses i skatteministeriet. 
 

 Limfjordsrådet deltager gerne i udpegningen af egnede lokaliteter til minivådområder. Virkemidlet kan 
hensigtsmæssigt forankres i Miljøgodkendelsessystemet. 
 

 Det er i alles interesse, at der skabes løsninger, der er fremtidssikret og kan varetage afvandings- og 

klima-, natur- og miljøhensynene – Dette kan opnås med helhedsplaner for vandløbssystemer.  

 

Ryå som Eksempel Jammerbugt og Brønderslev kommune har med Orbicon som konsulent og efter en 

indstilling fra ”Arbejdsgruppen for Ryå” udarbejdet en dynamisk vandløbsmodel for Ryå-systemet. 

Tanken er at udarbejde en helhedsplan for vandløbssystemet og med modelen skabe det bedst mulige 

beslutningsgrundlag for den fremtidige indsats i forsøget på at opnå flest mulige synergieffekter. Det 

kunne være at minimere oversvømmelser af intensivt dyrkede markarealer, skaffe bedre natur, 

kvælstoffjernelse etc. Et højmoseprojekt i Store Vildmose, hvor Naturstyrelsen er ejer kunne 

eksempelvis være en del af løsningen i Ryå. 

 

Indsatserne kunne rimeligvis finansieres af dem, der får glæde af projekterne. 

 

Det blev aftalt, at Jammerbugt Kommune indsender et projektforslag vedr. Ryå til Miljø- og 

Fødevareministeren. Eventuelt startende med en forskrivelse, som Styrelsen kan være behjælpelig med 

at arbejde videre med, inden et endeligt fyrtårnsprojekt indsendes.  

 
 
Med venlig hilsen 

      
Jens Lauritzen     Jens Chr. Golding 
Formand for Limfjordsrådet    Næstformand for Limfjordsrådet 
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