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Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Brønderslev, Karsten Frederiksen 
Brønderslev, Ole Andersen 
Holstebro, Karsten Fiilsø 
Lemvig, Steffen Husted Damsgaard 
Mariagerfjord, Melanie Simick 
Morsø, Poul Roesen 
Randers, Jens Peter Hansen 
Rebild, Jeppe Ugilt Hansen 
Skive, Dorthe Dalsgaard 
Struer, Arne Thorgaard 
Struer, Per Jakobsen 
Thisted, Esben Oddershede 
Vesthimmerland, Jens Lauritzen 
Vesthimmerland, Niels Krebs Hansen 
Aalborg, Keld Kvist 
Aalborg, Jan Nymark Thaysen 
Aalborg, Lasse Puertas Navarro Olsen 
 
Embedsmandsgruppen 
Brønderslev, Asger Nielsen 
Jammerbugt, Henrik Damsgaard 
Lemvig, Thomas Damgaard 
Mariagerfjord, Bjarke Jensen 
Randers, Lars Sandberg 
Rebild, Claus Riber Knudsen 
Skive, Michael Eilertsen 
Struer, John Patuel Hansen 
Vesthimmerland, Flemming Bach 
 
Sekretariatet 
Michael Damm 
Niels Vedel 
Susanne Mortensen 
Lars Nørgaard Bach (pkt. 8) 

 
Frederikshavn 
Herning 
Hjørring 
Ikast-Brande 
Viborg 

Referat Sekretariat: 
Aalborg Kommune  

Miljø- og Energiforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

Tlf. 9931 9400 

www.limfjordsraadet.dk 

limfjordsraadet@aalborg.dk 
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Mødeleder 

 
Jens Lauritzen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 23. september 2016 

Sagsnr./Dok.
nr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 

 
Indstilling godkendt 

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

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

 Orientering om formandskabets møde med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen tages 
til efterretning. 

 
Baggrund:  
Formandsskabet afholdt den 21. juni 2016 møde med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.  
 
Bilag: 

 Opfølgende brev på møde mellem Limfjordsrådets formandskab og Miljø- og Fødevareminister 
Esben Lunde Larsen vedlægges. 

 Brev/invitation til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vedlægges. 
 

Indstilling godkendt 

 

3. Vandområdeplan for 2016-2021 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

 Limfjordsrådet drøfter de offentliggjorte vandområdeplaner 

 Limfjordsrådet godkender brevudkast, hvor Limfjordsrådet som entreprenører for staten gør 
opmærksom på, at arbejdsvilkårene ikke er rimelige.  
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Baggrund: 

 
Den 27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) vandområdeplaner for 
anden planperiode (2025-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer 
m.m. 
 
Naturstyrelsen har generelt foretaget ændringer i forhold til det beskrevne i høringsmaterialet. En række 
indsatser i vandløb m.m. er taget ud af planerne. Der er dog også nye indsatser som f.eks. en øget indsats 
overfor regnbetingede overløb fra kloakker. Tilsvarende er der ændringer i forbindelse med 
vådområdeindsatsen. Sekretariatet gennemgår på mødet den offentliggjorte vandområdeplan. 
 
I forhold til kommunernes arbejde som entreprenører for staten, er der særlige udfordringer i forhold til: 

 Troværdighed overfor de nedsatte vandråd, der kom med forslag til vandløbsindsatserne 

 En stor del af indsatserne er udskudt 

 Økonomien til gennemførsel af vandløbsindsatserne er reduceret. 
 
Bilag: 
Udkast til brev eftersendes 
Vandområdeplanen m.m. kan ses her: 

 http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-
2015-2021/   

 

Indstilling godkendt. Notat med vandløbsindsatser i anden planperiode på kommune niveau blev 

omdelt og vedlægges referatet. 

Lignende brev sendes fra VOS’en for Nissum Fjord. 

 

4. Vandplanindsatser og interessentinddragelse – Møde med landbrugets organisationer m.m. 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

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

 
Baggrund: 

Der er afholdt møde mellem formandskabet og Landboforeningerne / familielandbrugene den 2. juni. 

Endvidere er der afholdt et Vandrådsmøde den 31. august 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 informerer om foreløbigt forløb og input. 
 
Bilag: 
Referat af møde med Landboforeninger og Familielandbrug vedlægges. 

Referat af møde med Vandrådet eftersendes 

 

http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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Indstilling godkendt.  

 Der er i Lemvig Kommune et godt samarbejde mellem Landboforening og kommune om 

vådområdeindsatsen.  

 Der vil i Limfjordsrådsregi og hen over efteråret blive gennemført en temadag for konsulenter 

om vådområdeindsatsen. 

 Problemstilling vedr. kvælstoffølsom natur blev drøftet.  

 Det er vigtigt, at alle går positivt ind i vådområdeprojekterne og undersøger, om der er 

interessante muligheder for den enkelte landmand. Dette var også kommet frem på mødet i 

sparringsgruppen bestående af udvalgte landboforeningsformænd – Landmændene vil gerne 

have tilbuddet og mulighed for at vurdere om det er af interesse.  

 

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

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet: 

 At Sekretariatet i dialog med kommunerne afklarer tidsplan og de nødvendige ressourcer med 

henblik på at nå de nødvendige ansøgninger i første runde  

 At den fælles løsning af opgaven styrkes, så alle kommuner når i mål indenfor den aftalte 

tidsramme. 

 Udkast til Vandoplandsplan 2 for Limfjorden godkendes. 

 

Baggrund: 

Vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden er med de offentliggjorte vandområdeplaner nedjusteret 
fra 449 ton N til 361 ton. Naturstyrelsens mål er endvidere, at 30 % af de planlagte forundersøgelser i de 
enkelte hovedvandoplande skal være ansøgt i første ansøgningsrunde med deadline 4. oktober 2016.  
 
Det er meddelt Naturstyrelsen, at med forbehold for politisk godkendelse i medlemskommunerne er 
Limfjordsrådet vandoplandsstyregruppe i anden planperiode også.  
 
Herning, Jammerbugt, Mariagerfjord, Lemvig, Thisted, Skive, Vesthimmerland og Aalborg har meddelt 

Sekretariatet, at Limfjordsrådet er godkendt som Vandoplandsstyregruppe i anden planperiode. 

Vedlagte reviderede oplæg til N-VOP giver et bud på projekter, der kunne sikre hele indsatsen, ligesom 
der er forslag til, hvilke indsatser der skal indsendes til første ansøgningsrunde.  
 
Det er meget kort tid, der har været til at udpege områderne og gennemfører indsatserne. Der er tale om 
en foreløbig liste med projektidéer. Som VOS er det Limfjordsrådets opgave, at koordinere indsatsen 
herunder efterlevelsen af de opgivne tidsfrister. Et fælles billede af processen omkring gennemførelsen 
af vådområdeindsatsen er vigtig. Som VOS skal det sikres, at der er klarhed over, hvordan: 

 Der findes ekstra projektmuligheder, fordi en del projekter erfaringsmæssigt falder fra.  

 Det sikres at der igangsættes forundersøgelser i et passende tempo for at være sikre på, at vi når 
målet indenfor den fastsatte tidsramme. 

 
Embedsmandsgruppen indstiller på den baggrund: 

 At Sekretariatet i dialog med kommunerne afklarer tidsplan og de nødvendige ressourcer med 

henblik på at nå de nødvendige ansøgninger i første runde.  
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 At den fælles løsning af opgaven styrkes, så alle kommuner når i mål indenfor den aftalte 

tidsramme. 

 Udkast til Vandoplandsplan 2 for Limfjorden godkendes. 

 
Bilag: 
Udkast til N-VOP 2 for hovedvandopland Limfjorden eftersendes. 
 

Indstilling godkendt. 

 

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

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at: 

 Udkast til P-Vandoplandsplan 2 for Limfjorden godkendes. 

 Forslag til resterende indsatser udarbejdes til næste møde. 

 

Baggrund: 

En foreløbig VOP for dele af perioden 2016 – 2021 er indsendt til Naturstyrelsen. 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.  
 
Vedlagte reviderede oplæg til VOP giver et bud på projekter, ligesom der er forslag til, hvornår de enkelte 
indsatser skal indsendes. 
 
Bilag: 
Udkast til P-VOP 2 for hovedvandopland Limfjorden eftersendes. 
 

Indstilling godkendt – Der arbejdes videre med fosforådalsprojekter ved Klejtrup Sø, Glenstrup Sø, 

Fussing Sø og Ferring Sø. Fussing Sø ansøges om forundersøgelse ved ansøgningsrunden 4. oktober 

2016. Startdato for de øvrige projekter aftales med projektejerkommunerne. 

 

7. Presse         

 

Indstilling: 

Embedsmandsgruppen indstiller: 

 At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 

 

Der har ikke været henvendelser fra pressen. 

 

8. Orientering/Bordet rundt. 

 

 Status for projekter - Havørred Limfjorden, Stenrev og Fjordhaver 

 Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 25. november 2016. 

 



 
 

6 
 

Status for projekter – Havørred Limfjorden, Stenrev og Fjordhaver blev taget til efterretning – Der 
henvises til vedlagte slides. 
Der skal udarbejdes en strategi for det videre forløb og finansiering af Havørred Limfjorden projektet, 
herunder afklaring af evt. behov for (kommunal) finansiering. 
Lysfiskerforeningerne efterspørger en liste over vandløb, der ikke er omfattet af vandplanerne, men 
hvor frivillig udlægning af grus m.v. kan bidrage til bedre tilstand - Sekretariatet udarbejder en sådan. 
 

 
9. Eventuelt.  

 


