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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Revision af vandløbsregulativer 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

• Embedsmandsgruppens medlemmer drøfter status og erfaringer for kommunernes arbejde med 
revision af vandløbsregulativer. 

 
Baggrund 
På sidste møde i Embedsmandsgruppen blev punktet udsat og det blev samtidig aftalt, at tre 
embedsmandsgrupperepræsentanter hver giver et 5 min. oplæg om forløb og erfaringer med 
regulativarbejdet. Herning, Mariagerfjord og Viborg præsenterer. 
 
For præsentationer henvises til vedlagte slides. 
 
Regulativarbejdet forløber generelt langsomt og det vil tage tid inden kommunerne er opdateret med 
regulativarbejdet.  
 
Der er dele af regulativarbejdet, der hensigtsmæssigt kan laves i fællesskabet (synergi og 
ressourceoptimering), og det vil være relevant at få en fælles erkendelse i Limfjordsrådet af, at denne 
opgave skal løses. En oplandsbaseret tilgang kunne være meningsfuld, og der skal i givet fald peges på 
sammenhæng til Limfjorden og rådets formål. 
 
På næste embedsmandsgruppemøde drøftes på baggrund af oplæg fra Sekretariatet:  

• Køreplan for arbejdet 
• Emner 
• Status for servicemålsarbejde 
• Forslag til ”Limfjordsråds-vinkel”  

 
3. Reduktion af kommunernes bloktilskud 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

• Embedsmandsgruppen drøfter problemets omfang og hvordan det gribes an. 
 
Baggrund 
I forhold til første planperiode reduceres bloktilskuddet til kommunerne i anden planperiode med 37,1 
mio. kr. i 2018 pris- og lønniveau. Hovedårsagen til reduktionen er ifølge KL, at kommunerne i første 
planperiode blev kompenseret for en stor planlagt opgave om ændret vandløbsvedligehold.  
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Bordet rundt vedr. ressourcer og forventelig konsekvens.  
 
Bilag: 

• Notat fra KL om reduktion af kommunernes bloktilskud 
 
Alle limfjordskommunerne var økonomisk påvirket af den betragtelige reduktion i kommunernes 
bloktilskud, men det var håndteret forskelligt i de enkelte kommuner. Én kommune var blevet 
kompenseret af byrådet, andre havde fået det til at gå op mandskabsmæssigt, fordi der var kommet 
flere penge til Natura 2000 området og LIFE-projekt etc.  
 
Kommunerne er organiseret forskelligt, hvilket gør det vanskeligt at gøre noget fælles i forhold til 
problemstillingen, ligesom sagen har et klart nationalt politisk tema. 
 
Der var enighed om, at argumenterne for det reducerede bloktilskud ikke giver mening, bl.a. fordi der 
stadig er pligt til at gøre noget. 
 
Embedsmandsgruppen var også enige om, at processen omkring reduktionen af bloktilskuddet var 
kritisabel, og der var et ønske om, at KL fremadrettet i højere grad involverer kommunerne i sådanne 
spørgsmål, inden forhandlingen lukkes.  
 

4. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt) 
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning. 
• Projektansøgninger til næste ansøgningsvindue drøftes. 
• Screening af limfjordsoplandet med henblik på at finde yderligere vådområder drøftes 

 
Baggrund: 
Sekretariatet orienterer om status for N-Vandoplandsplanerne. Ansøgningsfrist i årets sidste 
ansøgningsrunde er 5. september 2017. 
 
Ifølge VOP’en skal følgende projekter ansøges i næste ansøgningsrunde: 

Projekt Kommune Kvælstofreduktion Økonomi 
Svenstrup Å Holstebro 8,6 80.000 
Frostkær Morsø 13 735.000 
Lillevig Morsø  9,0 705.000 
Fald Å Lemvig 2,6 430.000 
Ryå Jammerbugt 18 400.000 
Landbæk Jammerbugt 1,7 350.000 
Skelslund Jammerbugt 1,5 350.000 
Birkebækken Vesthimmerland 7,6 300.000 
Serup Å Struer 6,3 70.000 
Skive-Karup Å (realisering) Skive 45 61.040.000 
I alt  110,1 63.785.000 

 
Der er i Miljøstyrelsen stort fokus på, at der beløbsmæssigt bliver ansøgt, det beløb VOP’en ”lover”. Ud 
over ovennævte forventes Harre Nor ansøgt i indeværende ansøgningsrunde. 
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Sekretariatet har aftalt møde med oplandskonsulenterne i tilknytning til et kommunalt teknikermøde 
omkring vådområdeindsatsen. Der blev på sidste møde aftalt, at Sekretariatet har kontakt til 
oplandskonsulenterne og koordinerer i forhold til vådområdeindsatsen. I forhold til tilladelser m.v. 
koordinerer oplandskonsulenterne med kommunens myndighedsfolk. 
 
Indstilling godkendt. Orientering om status for N-vådområdeindsatsen blev taget til efterretning. 
 
Der var enighed om, at så god en omkostningseffektivitet i projekterne som muligt tilstræbes. De 
realiseringsansøgte projekter ligger noget over statens pejlemærke på 1.300 kr. / kg. N – Der var 
enighed om, at det ikke gav anledning til bemærkninger, og at projekterne sendes. 
 
Der var enighed om behovet for en screening / et værktøj der kan kvalificere grundlaget til at finde de 
bedste potentielle vådområdeprojekter. Dette iværksættes - Økonomien forbundet hermed forventes 
at være i størrelsesorden 14.000 kr. pr. kommune. 
 

5. Vandrådsarbejdet i 2017.  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

• Embedsmandsgruppen drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017, herunder kommende møder i 
vandrådet og tidsplan generelt. 

 
Baggrund:  
Bordet rundt vedr. status for arbejdsgrupper og forventning til politisk behandling i egen kommune. 
 
Sekretariatet orienterer om seneste møde i vandrådet og status for vandrådsarbejdet generelt. 
 
Der hvor der er meldt ind vedr. opgave 1 (afgrænsningen af vandløb), startede der på sidste 
vandrådsmøde en proces / drøftelse omkring opgave 1. Der var i vandrådet enighed om at forsætte 
denne drøftelse på møde den 8. september, så man i Vandrådet kan blive klar til at afgive en indstilling til 
den politiske behandling i kommunerne på vandrådsmødet i oktober.  
Parallelt med ovenstående skal vandrådet jf. vejledningen og den besluttede tidsplan se på: 

• Opgave 2 – Hvilke vandområder, der ønskes set på i forhold til at få ændret klassificeringen til 
”kunstig eller stærkt modificeret” og hvilke argumenter der er for at gøre det (jf. Miljøstyrelsens 
kriterier). 

• Opgave 1 – Hvilke vandområder, der er supplerende bemærkninger til (jf. Miljøstyrelsens 
supplerende vejledning). 

 
Forud for møde den 8. september tager vandrådet en besigtigelsestur rundt til vandløb i Vesthimmerland 
Kommune. Hovedfokus bliver her på kunstige og stærkt modificerede vandløb. 
 
Limfjordsrådets novembermøde er rykket frem til den 3. november. Dette med henblik på en drøftelse af 
vandrådets indstilling til kommunernes politiske behandling vedr. afgrænsning af vandløb og udpegning 
som kunstige eller stærkt modificerede.   
 
Sekretariatet udarbejder en orienteringssag til kommunernes udvalg om status for vandrådsarbejdet. 
 
Der var enighed om at vandrådets tilbagemelding til kommunerne indeholder en beskrivelse af, hvad 
der er enighed om. Endvidere indarbejdes en kort oversigt over, hvilke vandområder i kommunen, der 
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har været diskuteret i vandrådet og i arbejdsgrupper / kommune vedlagt et bilag med de 
bemærkninger og begrundelser, der har været for henholdsvis at holde vandområdet inde/ude af 
vandplanerne.  
 
Embedsmandsgruppen tog dagsorden for næste vandrådsmøde (inkl. ekskursion) til efterretning. 
 
Embedsmandsgruppen var enige om, at der i forbindelse med det nuværende vandrådsarbejde ikke ses 
på den frivillige opgave vedr. videreførte indsatser fra planperiode 1. 
 
Embedsmandsgruppen godkendte Sekretariatets foreløbige tidsforbrug på vandrådsarbejdet (se 
slides). 
 

6. Kommende møder i det politiske forum.  
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter næste møde i Limfjordsrådet. 
 

Baggrund: 
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 15. september 2017 i Aalborg – Mødet starter kl. 9.00.  
 
Foranlediget af en nylig udkommen rapport fra SEGES blev det på sidste møde besluttet i Limfjordsrådet 
at afholde en temadag om vandplaner og muligheden for at drive landbrug i oplandet til Limfjorden.  
 
Formandskabet påpegede på sidste møde, at mange aktører, der hver arbejder med vandplanprojekter i 
det åbne land, betyder, at helheden kan tabes. Der er behov for, at kommunerne / VOS’erne har en 
styring af indsatserne, så man kan sikre, at målene nås bedst muligt. 
  
Foreløbige dagsordenspunkter er: 

• Godkendelse af dagsorden. 
• Temadag om vandplaner og landbrug i oplandet til Limfjorden – Fastklæggelse af dato. 
• N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt). 
• Vandrådsarbejdet. 
• Presse. 
• Orientering/Bordet rundt.  

o Status på Fjordhaveprojektet. 
o Status på Stenrevsprojektet. 

• Eventuelt 
 
Indstilling godkendt. Der var enighed om, at temadagen hensigtsmæssigt skubbes til efter det nye 
Limfjordsråd er konstitueret. 
 

7. Orientering/Bordet rundt. 
• Status på finansiering af Havørred Limfjorden 
• Status for Fjordhaveprojektet 
• Status for stenrevsprojektet 
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Der var ikke bemærkninger til orienteringen. 
 

8. Eventuelt 
 
Der var ikke punkter under evt. 


