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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt
2. KL aftale om vådområdeindsatsen i 2. planperiode
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Embedsmandsgruppen får kompetencen til at beslutte, hvilke projekter Naturstyrelsen er
projektejer på i oplandet til Limfjorden.
 De fleste kommuner har selv projektansatte medarbejdere. I forbindelse med prioriteringen i
forhold til at få gennemført ønskede vådområdeprojekter, er kommunernes udgangspunkt i
prioriteret rækkefølge at:
1. Kommunernes interesser varetages først herunder, at kommunerne selv ansøger og
gennemfører projekterne. Andre interesser kunne være synergi med andre
Naturstyrelses projekter som eksempelvis det integrerede LIFE projekt Himmerland.
2. Limfjordsrådets Sekretariat er projektleder på forundersøgelse og realiseringsopgaven.
3. Naturstyrelsen er projektleder på forundersøgelse og realiseringsopgaven.
Baggrund:
Miljøministeren og KL har indgået en aftale om vådområdeindsatsen frem til 2021.
Aftalen betyder at:
 SVANA, 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.
 VOS’erne kan aftale med Naturstyrelsen, at NST varetager projektejerskabet inden for et
interval på op til 20 % af kvælstofreduktionsmålet. NST inviteres med til det første møde i
VOS’en efter aftalens ikrafttræden.
 Aftalen viderefører en klar kommunal styringsmodel. Det er kommunerne, der afgør, om
SVANA’s decentrale enheder indbydes til at være udførende projektejere på givne projekter,
som kommunerne har et fælles ansvar for.
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Udgifter til arkæologiske undersøgelser søges dækket gennem en national tilskudsordning, der
administreres af SVANA.
Parterne er enige om at sikre fremdriften i opgaverne i alle led. Det sker dels ved at aftale
delmål for omfanget af N og P reducerende projekter, dels ved at aftale tidsfrister for og
målsætninger for parternes indsats, og endelig ved fortsat at arbejde for flere virkemidler og
effektive sagsgange.
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.

På Limfjordsrådets møde i november var der tilfredshed med en kommunal styringsmodel. Der var
enighed om at i nogle situationer kunne det umiddelbart være relevant at inddrage lokale
Naturstyrelsesenheder eksempelvis, hvis:
 Statslige arealer indgår i projektområdet.
 Forholdet mellem lodsejere og kommune er konfliktfuldt.
Det blev aftalt at det på næste Limfjordsrådsmøde drøftes om, det er relevant at:
 NST´s decentrale enheder indbydes til at være udførende projektejer på projekter i oplandet til
Limfjorden.
 NST´s decentrale enheder efter kommunernes beslutning skal kunne deltage i møder i
Vandoplandsstyregruppen.
Naturstyrelsen Himmerland deltager i punktet.
Bilag:



KL og Miljøministeriets aftale om vådområdeindsatsen frem til 2021.
Opgaver for vandoplandsstyregrupperne

Indstilling godkendt. 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.
Rådet bemærkede endvidere, at der forsat er en række udfordringer fra første planperiode, der ikke er
løst / håndteret:
 Der mangler fortsat en jordkøbspulje ligesom muligheden for engangserstatning til lodsejere
fortsat ikke er til stede.
 I relation til fællesskab om fakta blev der efterspurgt en evaluering af effekten af vådområde‐
og minivådområdeindsatsen. På næste møde præsenteres status for overvågning af
vådområderne.
3. NaturErhverv aftale om minivådområdeindsats
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Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Limfjordsrådet drøfter på baggrund af vedhæftede notat styringsmodel for
minivådområdeindsatsen.
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.
Det vil udelukkende være landmænd og lodsejere med jord i områder, hvor der behov for en
kvælstofreducerende indsats, der kan søge støtte til anlæggelse af minivådområder.
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.
Bilag:



Notat om minivådområdeindsatsen
Formandskabets brev til Miljø‐ og fødevareministeren eftersendes

Indstilling godkendt. Forslag til ministerbrev blev uddelt. Der var enighed om, at formandskabet
strammer brevet op, og sender det til Miljø‐ og Fødevareminister Esben Lunde Larsen med henblik på
et snarligt møde og drøftelse af de mange uafklarede spørgsmål.
4. Vandrådsarbejdet i 2017.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Limfjordsrådet drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017.
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.
Lovgrundlaget for vandråd i 2017 blev vedtaget af folketinget lige inden jul. Aarhus Universitet har
udarbejdet kriterier for processen omkring afgrænsning af de små vandløb udpeget i
vandområdeplanerne. Disse kriterier vil ifølge miljø‐ og fødevareministeren give et spænd på mellem 900
og 1.500 kilometer til revurdering. Det er betydeligt mindre end forventet på grundlag af udmeldinger fra
den tidligere minister.
Forligskredsen har ønsket en lidt anden proces end tidligere forventet omkring kvalificering af udpegning
af vandløb som kunstige og stærkt modificerede. SVANA og KL drøfter pt. vandrådsarbejdet.
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Orientering om status for vandrådsarbejdet blev taget til efterretning.
5. Havørred Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Limfjordsrådet drøfter Havørred Limfjorden projektet og opfølgningen på dette.
Baggrund:
Havørred Limfjorden fik i december tilsagn om 500.000 kr. i støtte fra Erhvervsstyrelsens
Landdistriktspulje. I projektet udvikles og promoveres eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme.
Med udgangspunkt i 6 forsøgsområder ved Limfjorden samles lokale virksomheder i mindre netværk. I de
enkelte netværk, skal virksomhederne gennem workshops udvikle nye oplevelsestilbud relateret til
lystfiskerturismen.
De oplevelsestilbud, som virksomhederne udvikler, skal efterfølgende sælges som oplevelsespakker via
turistorganisationernes online bookingportal, således at turister kan booke deres fiskeferie i
limfjordslandet og selv sammensætte deres ferie ud fra forskellige virksomheders oplevelsestilbud.
Indehaver af Jyllands Akvariet Michael Madsen fortæller om behov og potentiale.
Orientering om Havørred Limfjorden og potentiale i projektet blev taget til efterretning.
6. Kulturhistoriske interesser og gennemførelse af vandplanprojekter
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Sekretariatet udarbejder et notat om best practice for håndtering af kulturhistoriske interesser i
vandløbsrestaureringerne.
Baggrund:
På sidste møde i Limfjordsrådet blev det besluttet, at Embedsmandsgruppen skal se 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.
Indstilling godkendt – Notat med best practice udarbejdes og eksempler på udfordringer og løsninger
indsamles.
7. Vådområdeindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orientering om status for N‐ og P‐vådområdeindsatsen til efterretning.
Baggrund:
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Sekretariatet orienterer om status for N‐ og P‐Vandoplandsplanerne.
Indstilling godkendt – Der henvises i øvrig til vedlagte slides.
8. Udarbejdelse af årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden godkendes.
Baggrund:
Det er tidligere besluttet, at der årligt udarbejdes en sammenhængende overblik over status for
vandplanindsatserne i oplandet til Limfjorden. Årsberetningen udarbejdes med henblik på:
 Løbende orientering af Limfjordsrådets politikere om arbejdet og de kommunale udfordringer i
projekterne.
 Dokumentation og synlighed vedr. fremdriften i den store indsats kommunerne leverer i
forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Denne er vigtig i forbindelse med
drøftelser om vandplanernes setup og indsatser, herunder:
o Dialogen med KL.
o Dialogen med FødevareErhverv / Naturstyrelsen og Limfjordsrådets dialog med de
nationale politikere om økonomi, ressourcer, faglige problemstillinger,
interessentudfordringer m.m.
o Dokumentationen af og informationen om især vandløbsindsatserne er endvidere en
vigtig del af fortællingen om, hvorfor det er godt at fiske havørreder i Limfjorden.
Oplysninger om status for vandløbsindsatserne er hentet ved teknikergruppen.
Bilag:
 Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden eftersendes/udleveres.
Indstilling godkendes – Inden publicering sikres det ved medlemskommunernes teknikkere, at vandplan
1 projekter også er indberettet.
Parallelt med trykning af årsberetningen udarbejder Sekretariatet regnskab for 2016, så disse kan
præsenteres samtidig på udvalgsmøde i medlemskommunerne.
9. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Nordjyske har henvendt sig op til mødet og vender tilbage efter mødet. Der var ikke umiddelbare
opmærksomheds‐punkter i relation til dette.
10. Orientering/Bordet rundt.
 Status på stenrevsprojektet
 Status på fjordhaveprojektet
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Møde 30.01.2017 mellem formandskabet og Aage V. Jensen Naturfond

Orienteringen blev taget til efterretning.
11. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt.
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