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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt) 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Vp2-N-VOP godkendes. 
• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning. 
• Orientering om oplandskonsulentrollen og status for arbejdet med at finde egnede placeringer 

af minivådområder i oplandet til Limfjorden tages til efterretning. 
 
Baggrund: 
Sekretariatet orienterer om status for N-Vandoplandsplanerne. Årets sidste ansøgningsrunde er 15. juni 
2017 – 5. september 2017. 
 
Følgende projekter er ansøgt i netop afsluttet ansøgningsrunde (ca. tal): 

Projekt Kommune Kvælstofreduktion Økonomi 
Svenstrup Å Holstebro 7,8 104.333 
Frostkær  Morsø 11,5 735.000 
Lillevig Morsø  9,0 705.000 
Fald Å Lemvig 10 501.284 
Ryå Jammerbugt 59 1.206.369 
Landbæk Jammerbugt 11,8 720.869 
Skelslund Jammerbugt 1,8 229.910 
Birkebækken Vesthimmerland 4,3 342.458 
Harre Nor Skive 7,2 560.063 
Stavn Aalborg 2,3 241.733 
Halkær Aalborg 1,2 112.106 
Karlsmosen Aalborg 4,1 331.125 
Skibsted å mellem broerne Rebild 14,1 595.688 
Nørresø 2 (realisering) Skive 1,7 3.892.575 
Skive-Karup Å (realisering) Skive 37,7 74.418.881 
I alt  183,5 84.697.394 

 
Stavn, Halkær, Karlsmosen og Skibsted å mellem broerne er nye projekter i VOP’en. Nørresø 2 
(realisering) er rykket tidsmæssigt frem til denne ansøgningsrunde og Serup Å er udgået på grund af 
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botaniske værdier i projektområdet. Langvad Å er rykket ned under ”ekstra forundersøgelser” og Højslev-
Stårup Enge er rykket ned under ”Mindre egnede projekter…” 
 
Der er i Miljøstyrelsen stort fokus på, at der beløbsmæssigt bliver ansøgt, det beløb VOP’en ”lover”. 
 
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.  
 
Landbo Nords oplandskonsulent orienterer på mødet om funktionen og status for arbejdet med 
minivådområder. 
 
Bilag  

• Vp2-N-VOP version 8 eftersendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 
Vp2-N-VOP version 9 blev udleveret på mødet og godkendt med den tilføjelse, at Stubdrupbæk-
projektet (Brønderslev) ved kommende opdatering af VOP’en rykkes ned under ”mindre egnede 
projekter, der pt. ikke vurderes gennemførlige” – Ansøgninger i øvrigt om forundersøgelse i 1. runde 
2018 blev godkendt med den bemærkning, at sekretariatet afklarer, om andre projekter kan 
fremskyndes.  
 
I forhold til jordfordeling i Skive Kommunes vådområdeprojekter kunne der være synergi i forhold til 
Collective Impact projektområdet ved Nordfjends. 
 
Anna Birgitte Thing fortalte om de nye oplandskonsulenter i oplandet til Limfjorden (der henvises til 
vedlagte slides). En udfordring som landmændene møder er, at der skal lægges penge ud ved 
etablering af anlægget. Kommunerne har i forbindelse med LAG-projekter i nogle tilfælde lagt penge 
ud til etableringsomkostninger – Sekretariatet afklarer om lignende kunne gøres i 
minivådområdeordningen. 
 
 

3. Vandrådsarbejdet i 2017.  
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017, herunder næste møde i vandrådet og 
tidsplan generelt. 

 
Baggrund:  
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: 
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• 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.   
 
Indstilling godkendt. Sekretariatet orienterede om udfordringerne i vandrådsarbejdet og skabelonen 
for vandrådets tilbagemelding. Tilbagemeldingen vil blive præsenteret på kommende 
Limfjordsrådsmøde 3. november. Der henvises i øvrigt til vedlagte slides. 
 

4. Temadag om vandplaner i oplandet til Limfjorden – Fastlæggelse af dato m.m.  
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet drøfter indhold og tidspunkt for afholdelse af temadag. 
 
Baggrund:  
Med beslutningen om implementering af Vandrammedirektivet blev der indført en helhedsorienteret 
tilgang til forvaltning og beskyttelse af overfladevand og grundvand på basis af vandområder som 
miljøenheder. En temadag kunne relevant omhandle sammenænge mellem oplandsindsatserne og det 
der sker i Limfjorden, herunder de mange vandløbsindsatser, og en drøftelse af hvordan 3. planperiode 
gemmeføres. 
 
Formandskabet påpegede på sidste Limfjordsrådsmøde, 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. 
 
Der har endvidere været talt om en drøftelse af konsekvenser for landbruget i oplandet til Limfjorden. 
 
Det blev besluttet, at Sekretariatet arrangerer en temadag for det nye Limfjordsråd. Dette med henblik 
på en tidlig proces om de mange aktiviteter, der foregår i oplandet til Limfjorden (LIFE-projekt, 
minivådområder, vådområder etc.), og hvordan kommunerne kan koordinere, så en helhedsorienteret 
indsats opnås i 3. planperiode. 
 

5. Evaluering af Limfjordsrådets arbejde  
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at 

• Limfjordsrådet evaluerer og drøfter anbefalinger til det ”nye” Limfjordsråd. 
 
Baggrund:  
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21. november 2017 er der kommunalvalg og der skal udpeges repræsentanter til et nyt Limfjordsråd. Der 
evalueres på den forgangne valgperiode og anbefalinger til et ”nyt” Limfjordsråd drøftes. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med de opnåede resultater i indeværende valgperiode. 
 
Rebild kommunes repræsentant efterspurgte mere politisk debat. Flere rådsmedlemmer påpegede at 
Limfjordsrådet er rådgivende og den enighed/konsensus, der er omkring de faglige udmeldinger, der 
kommer fra Limfjordsrådet, styrker fællesskabet og lydhørheden i Styrelser samt på Christiansborg. De 
mere politiske diskussioner kan så i stedet finde sted i KKR-regi. 
 
Konkrete eksempler på noget der kunne arbejdes videre med, var eksempelvis videreudvikling af 
”Havørred Limfjorden-projektet” til at omfatte kysturisme mere bredt. Klima er endvidere en anden af 
de store udfordringer, der går på tværs af kommunegrænser og som kunne være hensigtsmæssig at 
øge samarbejdet om. 
 
Skive Kommunes repræsentant anbefalede, at den biologiske fakta-orienterede tilgang blev fastholdt. 
Det kunne eksempelvis i være i et ålegræsprojekt eller lignende.  
 

6. Presse         
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 
 
Nordjyske var tilstede efter mødet med henblik på interview vedr. især pkt. 5 (artikel vedhæftes til 
orientering). 
 

7. Orientering/Bordet rundt. 
• Status på Fjordhaveprojektet 
• Status på Stenrevsprojektet 

 
Der henvises til vedlagte slides. Der er pt. dialog om et fiskeforbud på revet af hensyn til den forskning, 
der pågår de kommende år. 
 

8. Eventuelt 
 
Der var eksempler på vådområdeprojektarealer, der gror til inden Lanbrugsstyrelsen når at få solgt 
arealerne - Sekretariatetet følger op.  


