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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2.  Havørred Limfjorden 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Limfjordsrådet drøfter Havørred Limfjorden projektet og opfølgningen på dette. 
 
Baggrund:  
Sekretariatet præsenterer på mødet status for Havørred Limfjorden, samt tanker og idéer for det 

fremadrettede arbejde. 

Input til det fremadrettede arbejde med Havørred Limfjorden: 

 Der var enighed om at det var et spændende projekt. 

 En rolle for Limfjordsrådet kunne være at hæve kvaliteten på eksisterende aktiviteter og være 
garant for / blåstempling af det, der bliver markedsført. 

 Organisatorisk placering i Limfjordsrådet blev drøftet herunder overensstemmelse med 
Limfjordsrådets vision og ønsket om at fremme et aktivt liv om fjorden. Koordineringsrollen er 
også vigtig, idet der ikke er andre foreninger, der har kunnet udfylde rollen på tværs af 
Limfjorden. 

 Der blev spurgt til ulovligt fiskeri. Vurderingen er, at det praktiseres i Limfjorden. Der er ikke så 
mange kontrollører som tidligere. Foreningerne er dog meget opmærksomme på 
problemstillingen. 

 
3. Vandrådsarbejdet i 2017.  

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 
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 Limfjordsrådet drøfter vandrådsarbejdet i 2017. 

 Limfjordsrådet godkender plan for vandrådsarbejdet baseret på en fælles varetagelse af opgaven 
forankret i Rådet ligesom sidste gang, herunder træffer en bindende beslutning om, at: 

o Limfjordsrådets Sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for vandrådet. Afregning af 
sekretariatet foretages per medgået tid og finansieres af medlemskommunerne som til 
opgaven har fået tildelt DUT. 

o Limfjordsrådets formandskab varetager mødeledelsen. 
 
Baggrund:  
 
Jf. regeringens Fødevare- og landbrugspakke samt vandområdeplanerne skal Vandråd inddrages i 
arbejdet med at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af vandområdeplanernes vandløb som 
kunstige eller stærkt modificerede. 
 
Jf. udkast til vandrådsbekendtgørelsen skal: 

 Kommunalbestyrelserne aftale, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet, der skal 
varetage sekretariatsbetjeningen af og lede møderne med vandrådet. SVANA skal i 2016 
underrettes herom. 

 Sekretariatskommunen skal senest yy. december 2016 afgøre sammensætningen af vandrådet. 

 Sekretariatskommunen skal senest zz. april 2017 fremsende en samlet udvælgelse af 
vandløbsforekomster, der bør analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder 
betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. 

 Sekretariatskommunen fremsender senest den 1. oktober 2017 ét samlet bidrag om 
kommunalbestyrelsernes vurdering af om de vandløbsforekomster, der indgår i ministeriets 
forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de af ministeriet 
opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster. 

 Sekretariatskommunen kan fremsende senest den 1. oktober 2017 ét samlet bidrag om 
kommunalbestyrelsernes kommentering på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra 
første til anden vandplanperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være 
hensigtsmæssigt at gennemføre.  

 
Jf. Limfjordsrådets vedtægter er implementering af vandrammedirektivet et særlig fokusområde for 
Limfjordsrådet herunder typisk de tværkommunale koordineringsopgaver. 
 
Bilag: 

 Limfjordsrådets høringssvar vedr. Vandrådsbekendtgørelsen. 

 Plan for vandrådsarbejdet i 2017 i oplandet til Limfjorden. 
 
Indstilling godkendt.  
Det er vigtigt med geografisk bred repræsentation i vandrådet. 
Til vandrådsarbejdet beskrives mere uddybende betydningen af udpegningen som kunstig eller stærkt 
modificeret vandområde. 

 
4. Honorar til Limfjordsrådets formand og næstformand 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Limfjordsrådet drøfter honorar til formandskabet. 
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Baggrund: 

Med Limfjordsrådets stigende aktivitetsniveau er formandskabets opgaver tilsvarende øget. Ud over de 5 

årlige møder i Limfjordsrådet er der ministermøder, styregruppemøder i projekter, diverse andre møder, 

oplæg på konferencer, proces-  og mødeledelse i forbindelse med vandrådsarbejde, udarbejdelse af 

breve, artikler/pressemeddelelser m.m. 

 

Sekretariatet afklarer muligheden for at betale honorar til formandskabet. 

 

5. Vand- og stoftransportstationer 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at: 

 Udpegningen af vand- og stoftransportstationer tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Regeringens aftale om en fødevare- og landbrugspakken indebar, at der skulle foretages: 

 

 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.  

 
Limfjordsrådet afgav høringssvar til placering af målestationer 4. juli. Der er udpeget en del nye 
målestationer i oplandet til Limfjorden herunder 8 af de 22 som blev foreslået af Limfjordsrådet. 
Projektet er nu godkendt og der er udsendt et notat med svar på bemærkninger fra interessenter og 
bilag med principper for udpegning samt kort med selve placeringen. 
 
Bilag: 
SVANA notat med svar på bemærkninger fra interessenter samt bilag med principper for udpegning af 
nye målestationer og kort med placeringer af de nye målestationer. 
 

Indstilling godkendt – Det er positivt, at der er kommet flere målestationer, men det er forsat relevant 

at etablere yderligere målestationer i oplandet til Limfjorden.  

 

6. KL aftale om vådområdeindsatsen i 2. planperiode 

 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at 

 Orientering om KL aftale om vådområdeindsatsen for 2. planperiode tages til efterretning. 
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Baggrund: 

I 2009 indgik Miljøministeren og KL aftale om vådområdeindsatsen. Aftalen gjaldt for perioden 2010-

2015 og fastlægger styringsprincipper og de økonomiske rammer for indsatsen. Forhandlingen om 

aftalen endte med kommunal styring af indsatsen, hvor kommunerne var udførende aktører på 

indsatsen. Dette følger Miljømålslovens placering af opgaven, kommunernes plan- og myndighedsansvar 

i det åbne land samt deres myndigheds- og vedligeholdelsesansvar for vandløbene. 

 

Kommunerne har med succes implementeret aftalen og integreret den i den øvrige kommunale 

vandplanindsats, landbrugsregulering, kommuneplanlægning, vandløbsforvaltning og naturbeskyttelse. 

Der er også brug for en betydelig vådområdeindsats i de kommende år, hvorfor der er behov for at 

fastlægge aktører, styringsprincipper og de økonomiske rammer for det fremadrettede arbejde. Ikke 

mindst set i lyset af, at Vådområdeprojekter typisk er minimum et par år undervejs fra idé til realiserings 

ansøgning – og derefter tager yderligere et par år at realisere. 

 

Ansøgninger om etablering af vådområder behandles af Miljø- og Fødevareministeriet ved to af dens 

styrelser, nemlig Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) samt NaturErhvervstyrelsen (NAER). 

Aftalen giver mulighed for, efter kommunernes bestemmelse, at Naturstyrelsen (NST), kan indgå i 

arbejdet med at etablere vådområder i regi af den fælleskommunale indsats – samt deltage i 

koordinering af den kommunale indsats på tværkommunalt niveau sammen med kommunerne. Med 

basis i de tidligere politiske mandater har sekretariatet forhandlet en aftale, hvis hovedpunkter er: 

 Aftalen viderefører en klar kommunal styringsmodel. Det er kommunerne der afgør, om NST’s 

decentrale enheder indbydes til at være udførende projektejere på givne projekter, som 

kommunerne har et fælles ansvar for. 

 De tværkommunale vandoplandsstyregruppers sammensætning afspejler, at indsatsen er en 

kommunal indsats – NST kan efter kommunernes beslutning deltage i møder i 

vandoplandsstyregruppen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for gennemførelse af indsatsen 

 Med aftalen forpligtes SVANA til at arbejde for størst mulig sammenhæng med den kommunale 

indsats for klimatilpasning, vandmiljø og natur.  

 Med aftalen videreføres den nuværende DUT aftale, som sikrer kommunerne dækning af 

administrative udgifter. Projekterne og kommunernes projektledelse heraf, finansieres fortsat 

af Landdistriktsmidler fra EU. 

 
Indstilling godkendt. Der var tilfredshed med en kommunal styringsmodel. I visse situationer kunne det 
umiddelbart være relevant at inddrage lokale SVANAenheder eksempelvis, hvis: 

 Statslige arealer indgår i projektområdet. 

 Forholdet mellem lodsejere og kommune er konfliktfuldt. 
 
På næste Limfjordsrådsmøde drøftes det om, det er relevant at: 

 SVANA´s decentrale enheder indbydes til at være udførende projektejer på projekter i oplandet 
til Limfjorden. 

 SVANA´s decentrale enheder efter kommunernes beslutning skal kunne deltage i møder i 
Vandoplandsstyregruppen. 
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7. Vådområdeindsatsen (VOS-pkt) 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Orientering om status for N- og P-vådområdeindsatsen tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Sekretariatet orienterer om status for N- og P-Vandoplandsplanerne. 
 
Der forventes 2 ansøgningsrunder i 2017.  
 
Bilag: 

 VP2-P-VOP 

 VP2-N-VOP 
 
Indstilling godkendt.  
 

8. Arbejdsplan og budget for 2017 

 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

 Limfjordsrådet godkender budget for 2017 samt arbejdsplan.             

 

Baggrund: 

Sekretariatet præsenterer på mødet arbejdsplan og budget for 2017. 
 
Indstilling godkendes, der henvises til vedlagte slides. 
 

9. Kommende møder i Embedsmandsgruppen og det politiske forum.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

 Sekretariatet booker Limfjordsrådets møder i 2017 ud fra endelige deadlines i Vandrådsopgaven. 

 Indhold i møder i 2017 drøftes 
 
Indstilling godkendes. Der holdes fast i mødeafholdelse fredag formiddag gerne i Skive / vest på næste 
gang. Mødedatoer afstemmes med Gudenå komitéen og KKR. 
 

10. Presse         

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 

 

Nordjyske havde anmodet om et interview med formanden efter dagens møde.  
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11. Orientering/Bordet rundt. 

 Status på stenrevsprojektet 

 Status på fjordhaveprojektet 
 

Notat om status på stenrevsprojektet vedlægges referatet. Der var stadig 14 dage tilbage for 
landmænd til at levere sten til stenrevet 
 

12. Eventuelt 
 
Embedsmandsgruppen ser på konflikter mellem kulturhistoriske interesser (fredninger) og 
gennemførelsen af vandplanprojekter (typisk spærringer) i vandløbene. Dette har nogle steder givet 
anledning til udfordringer i vandløbsindsatserne i forhold til fredningsnævn.  

 
 


