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Næstformandskab:

Vesthimmerland Kommune, Teknik‐ og Miljøforvaltningen

Jammerbugt Kommune, Teknik‐ og Miljøforvaltningen

Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk

1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt
2. Overvågning af vådområdeindsatsen
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at


Orientering om overvågning af vådområdeindsatsen tages til efterretning.

Baggrund:
I relation til fællesskab om fakta efterspurgte Limfjordsrådet på møde 10.02.2017 en evaluering af
effekten af vådområdeindsatsen samt en status for overvågningen af nye vådområder.
DCE præsenterer på mødet et oplæg om evaluering af effekten af vådområder. Fokus er på målinger
både ved de ældre vådområder, samt den nye overvågning af effekterne af vådområder under vandplan
1. Sidstnævnte satte Naturstyrelsen i gang i 2014. Gennemførte og planlagte undersøgelser samt
resultater vises.
Indstilling godkendt
3. P‐ådalsindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orientering om status for P‐vådområdeindsatsen tages til efterretning.
 Brev til Miljø‐ og Fødevareminister om muligheden for at udvide P‐ådalsindsatsen i 2.
planperiode i oplandet til Limfjorden godkendes.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om status for P‐Vandoplandsplanerne. Ansøgningsrunde om forundersøgelse og
realisering af P‐vådområder sluttede 4. april.
Ove Sø og Bjørnkær Bæk ved Skalle Sø er nu ansøgt om realisering. Endvidere er Lund Fjord ansøgt om
forundersøgelse.
Pt. skubbes en stor P‐indsats til 3. planperiode samtidig med, at indsatsen i anden planperiode ikke er
stor. Efter det i indeværende periode er muligt for kommunerne at vælge mellem P‐ådalsindsatser til
flere søer i oplandet til Limfjorden, forløber denne indsats nu godt.
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Bilag:



VP2‐P‐VOP
Udkast til brev til Miljø‐ og Fødevareminister Esben Lunde Larsen om udvidelse af P‐
ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden vedlægges.

Indstilling godkendt
4. N‐Vådområdeindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Ny VP2‐N‐VOP godkendes af rådet.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om status for N‐Vandoplandsplanerne. Ansøgningsrunde om forundersøgelse og
realisering af N‐vådområder sluttede 4. april.
Projekter der ansøges om forundersøgelse i denne ansøgningsrunde omfattede (Grønt markerede
projekter er nye projekter):
 Jordbro Å ved Daugbjerg, ~134 ha (Viborg)
 Rævind Bæk ~176 ha (Viborg)
 Kåtbækken, ~149,5 ha (Randers)
 Nørresø2, ~18 ha (Skive)
 Porsmose, ~35 ha (Morsø)
 Lerkenfeld 2, ~33 ha (Rebild)
Endvidere er ”Birkebækken” i Vesthimmerland samt ”Ny Spøttrup Enge” i Skive kommet med i VOP’en.
Ifølge vådområdeaftalen kan VOS’erne aftale med Naturstyrelsen, at NST varetager projektejerskabet
inden for et interval på op til 20 % af kvælstofreduktionsmålet. På Limfjordsrådets møde 10.02.2017 blev
det besluttet, at ” hver enkelt kommunes repræsentant i Embedsmandsgruppen kan, på baggrund af
politisk mandat fra kommunen, afgøre, om det er kommunen selv, kommunen i samarbejde med
Naturstyrelsen eller kommunen i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der skal udføre konkrete
projekter.
Dette således, at den enkelte kommune til stadighed er sikret retten til at beslutte indgåelse af aftaler om
projektudførelse. ”
Bilag:


VP2‐N‐VOP

Indstilling godkendt
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5. Minivådområdeindsatsen i anden planperiode
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Limfjordsrådet fremsender brev til Ministeren vedr. behov for dialog om koordineringen af
indsatserne.
Baggrund:
I anden planperiode skal der anlægges en række kvælstofreducerende virkemidler, herunder
minivådområder. Etableringen af minivådområder er central for kvælstofreduktionen til kystvande og i
forhold til Danmarks opfyldelse af Vandrammedirektivet.
NaturErhverv forventer, at der skal etableres omkring 1.000 minivådområder for at kunne fjerne omkring
900 ton kvælstof på landsplan. I oplandet til Limfjorden skal der fjernes 227,3 ton kvælstof med
virkemidlet minivådområder, hvilket svarer til omring 250 anlæg.
På Limfjordsrådets møde 10.02.2017 blev det besluttet at sende et brev til Miljø‐ og Fødevareminister
Esben Lunde Larsen med henblik på et snarligt møde og drøftelse af de mange uafklarede spørgsmål om
koordineringen af de kollektive virkemiddelindsatser. Styrelserne drøfter pt. indsatsen med KL for at
sikre, at koordineringen mellem de to indsatser tilrettelægges så optimalt som muligt. Ministeren har
derfor meddelt formandskabet, at han ønsker at afvente dette inden der eventuelt afholdes et egentligt
møde om sagen.
Bilag:


Udkast til brev Miljø‐ og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vedlægges.

Indstilling godkendt ‐ Sekretariatet afklarer om, der er nyt i forhold til drøftelser mellem KL og
Styrelserne vedr. implementering af minivådområdeindsatsen. Formandskabet tilpasser brevet til
Miljø‐ og Fødevareministeren i forhold til status for drøftelserne mellem KL og Styrelserne.
6. Vandrådsarbejdet i 2017.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet:
 Drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017.
 Godkender tilrettet model og tidsplan for vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden (bilag).
 At kommunerne som udgangspunkt ikke kommenterer på, om de vandløbsindsatser, der er
videreført skal gennemføres.
Baggrund:
Kommunerne skal i 2017
1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø‐ og Fødevareministeriets forslag til ny
afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for
afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder
betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
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Miljø‐ og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave
kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første
vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være
hensigtsmæssigt at gennemføre.
I den forbindelse skal kommunerne efter anmodning oprette og inddrage lokale vandråd i
hovedvandoplandene. Disse vandråd skal være nedsat senest den 20. april 2017.
Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger,
der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand er derfor blevet opfordret til inden den 3. april 2017,
at indsende en indstilling af medlemmer til de kommende vandråd.
Vandrådene har ingen beslutningskompetence, men vil blive en vigtig sparringspartner for Kommunerne.
Kommunerne bliver af Staten kompenseret for arbejdet efter DUT‐princippet.
Bilag:


Revideret notat om ”Model for vandråd Limfjorden” vedlægges.

Indstilling godkendt – Der er meget kort tid til at gennemføre arbejdet så den foreslåede tidsplan bliver
fastholdt.
7. Regnskab 2016.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Limfjordsrådet godkender regnskab 2016 under forudsætning af, at revisionen ikke har
bemærkninger til regnskabet.
Baggrund:
Limfjordsrådets regnskab for 2016 er nu udarbejdet og sendt til revision.
Der overføres til 2017:
Sekretariatet
Projekter
Havørred Limfjorden
Fjordhaver
Stenrev
I alt

‐95.108
‐17.747
117.695
‐417.547
‐412.707

Vedr. projekterne er det Aalborg Kommune der er juridisk enhed og dermed formelt set underskriver
samarbejdsaftaler ligesom Aalborg Kommune er juridisk ansvarlig for projektet (økonomi, fremdrift
m.m.).
Under projektforløbet af f.eks. stenrevsprojektet går der tid inden Aalborg Kommune kan viderefakturere
udgifter afholdt til underleverandører til Naturstyrelsen. Derfor har Aalborg Kommunes Miljø‐ og
Energiudvalg på møde 05.11.2015 godkendt, at Miljø‐ og Energiforvaltningen (Limfjordsrådets
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Sekretariat) kan have udlæg på op til 2 mio. kr. mellem regnskabsårene. Mellem regnskabsårene 2016 og
2017 er dette udlæg som det fremgår af ovenstående på kr. 417.547.
Bilag:


Regnskab for 2016 vedlægges

Indstilling godkendt
8. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Der har ikke været henvendelser fra pressen. Det vil være relevant, at formandskabet retter
henvendelse til Nordjyske med henblik på en fortælling om, at erfaringerne med
vådområdeindsatserne er positive – De virker! Dette er konklusionen på dagens oplæg fra DCE om
overvågningen af vådområder. Dermed imødegås den kritik, der nogen steder har været i forhold til
vådområder. Det bemærkes, at andre virkemidler også bidrager succesfuldt til at nå målene.
9. Orientering/Bordet rundt.
 Havørred Limfjorden
 Status på stenrevsprojektet – Dronevideo
Med baggrund i de gode resultater fra første fase af projekt Havørred Limfjorden retter
Limfjordsrådets Sekretariat henvendelse til de ti ”Havørred Limfjorden” kommuner vedrørende
kommunal medfinansiering til projektets næste fase.
Links til Stenrevsvideoer:
https://www.youtube.com/watch?v=PMal_uXzib0
https://www.youtube.com/watch?v=si‐nSRQ6HH0
https://www.youtube.com/watch?v=4oOQJ72‐EdU

10. Eventuelt
Der var ikke punkter under evt.
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