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I forsættelse af en god og konstruktiv dialog på mødet den 4. februar 2016 fremsendes hermed en summering af
mødets konklusioner, som vi har noteret det.

Fødevare‐ og landbrugspakken
Vandråd
Det er positivt, at vandrådene videreføres og får flere opgaver som rådgiver for kommunerne. Dette kunne også
udvides til andre dele af indsatsplanlægningen herunder næringsstofindsatsen. Det er noteret, at Miljø‐ og
Fødevareministeren ønsker en så åben proces som muligt om 2. generations vandplaner.
Overvågning
Der var enighed om, at fællesskab om fakta med mere fælles overvågning og dialog med det lokale niveau om
fælles forståelse af data og overvågning er vigtig. Der er herunder behov for effektovervågning af de mange
miljøforbedrende tiltag som gennemføres på virkemiddelniveau.
Flere virkemidler
Den kommunale vådområdeindsats er den mest succesfulde indsats i 1. generations vandplaner. Det er positivt
at denne fortsættes, og at ministeren endvidere ønsker at give størst mulig metodefrihed i vandplanindsatsen.
Kompensationsopdræt
Netop muligheden for at få flere virkemidler i spil er vigtig. Limfjordsrådet har støttet udviklingen af flere nye
virkemidler, herunder kompensationsopdræt. Der skal bygges videre på disse erfaringer og erhvervspotentialet i
sidstnævnte bør afklares snarest. Det antydes i Landbrugspakken at AU involveres i dette som en del af den
forskningsbaserede myndighedsbetjening. Inddragelse herunder finansiering af DTU‐aqua/Dansk Skaldyrcenter,
der allerede har erfaringen med test af netop disse anlæg fra tidligere bør også sikres.
Lokalt har mange aktører interesse og fokus på potentialet i kompensationsopdræt. Limfjordsrådet vil gerne
samle disse kræfter med forskningsverdenen og koordinere de miljømæssige og erhvervsmæssige interesser i en
fælles indsats med yderligere afklaring af virkemidlet.
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Minivådområder
Implementeringen af et andet nyt virkemiddel som minivådområder kan hensigtsmæssigt ligge i
Miljøgodkendelsessystemet, så der er mulighed for og pligt til at følge op på vedligeholdelsen af anlægget m.v. I
forbindelse med en målrettet regulering vil koordineringen af indsatsen hensigtsmæssigt kunne varetages af
VOS’erne.

Helhedsplaner for vandløb og barrierer for gennemførelse af
vandløbsindsatser
Helhedsplaner
Omkring vandløbene er det i alles interesse, at der skabes løsninger, der er fremtidssikret og som kan varetage
afvandings‐, klima‐ og miljøhensyn. Løsninger skal kunne sammentænke alle udfordringerne i en form for
helhedsløsninger for vandløbssystemer (se udleverede skabelon). Med udarbejdelse af helhedsplaner er der
fokus på lokale målrettede løsninger, der kun kan findes gennem tæt samarbejde mellem lokale interessenter.
Det er dermed kommuner og oplandsinteressenter i vandråd/arbejdsgrupper, der sammen finder de mulige
synergier.
Gennemførelsen af tiltag besluttet i helhedsplaner kunne eksempelvis finansieres som beskrevet i
vandløbsloven med eventuelle vejledninger til udgiftsfordelinger.
Vandløbsindsatser
Der er i dag udfordringer i forbindelse med omkostningseffektiviteten i de større vandløbsprojekter. Disse
projekter er så væsentlige for vandløbene, at der bør etableres en særskilt støtteordning, der kan sikre at disse
gennemføres (Der henvises til udleveret katalog med eksempler).
Besøg en fjordhave
Limfjordsrådet er glad for ministerens interesse for Limfjordsrådets fjordhaveprojekt og vil som ønsket, drøfte
med Morsø Kommune, hvordan en tur til fjordhaven ved Mors bedst kan arrangeres i forbindelse med
ministerens besøg på Skaldyrsfestivalen den 4. juni 2016.
Endnu engang tak for et meget åbent og konstruktivt møde. Limfjordsrådet ser frem til det videre samarbejde
om gennemførelsen af anden generations vandplanerne.
Med venlig hilsen

Jens Lauritzen
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