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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2.

Helhedsplan for Øster Å og Romdrup Å i Aalborg
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 Embedsmandsgruppen tager orientering om helhedsplan for Øster Å og Romdrup Å til
efterretning.
Baggrund:
Embedsmandsgruppen har på tidligere møder drøftet fordele ved helhedsplaner for vandløbssystemer,
herunder konkret en ”Helhedsplan for Ryå”, der indgår som en del af interregprojektet Water CoG.
Aalborg Kommune er tilsvarende undervejs med helhedsplaner for henholdsvis Romdrup Å og Østerå.
Planerne vil her fokusere på anvendelsen som administrationsværktøj til konkret sagsbehandling, samt
som et grundlag for administration og udarbejdelse af udviklingsplaner i Aalborg Kommune på tværs af
forvaltninger.
Aalborg Kommune præsenterer fordele og udfordringer, herunder finansieringsmulighederne med
vandselskabernes klimatilpasningsmidler.





Indstilling godkendt.
På næste embedsmandsgruppemøde drøftes revision af vandløbsregulativer – Inspiration og
erfaringsudveksling bordet rundt
Der afholdes et seminar om helhedsplanlægning for medarbejdere med henblik på
erfaringsudveksling og en snak om konkrete projekter. Sekretariatet udarbejder et oplæg på ½
dags program. Tilsvarende har formandskabet efterspurgt en temadag for Limfjordsrådet.
Vejledninger, der har været særlig anvendelig i Aalborg Kommunes ”helhedsplan for vand” kan
ses her:
o Vejledning
o http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Gaeldende%20vejledninger/
Vejledning%20klimatilpasning%20%202017.pdf

3. Stenrevsprojektet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 Embedsmandsgruppen tager orientering om status for stenrevsprojektet til efterretning.
Baggrund:
Den 20. marts ”indviede” Miljø‐ og Fødevareminister Esben Lunde Larsen stenrevet i Løgstør Bredning og
revet er nu etableret. Dronevideo fra indvielsen og status i øvrigt præsenteres på mødet.
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Indstilling godkendes.
4. Sekretariatets opgaver i vådområdernes realiseringsfase.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
 Der i forbindelse med konkrete vådområdeindsatser som minimum budgetteres med 50 timer til
løsning af opgaver i Limfjordsrådets Sekretariat.
Baggrund:
Punktet blev udsat på embedsmandsgruppemødet den 10. februar.
På Embedsmandsgruppens møde 18. marts 2016 blev det besluttet, at Sekretariatets koordinerende rolle
understøttes, og at Sekretariatet rundsender en mail om, hvilke møder og opgaver som Sekretariatet
som minimum skal deltage i, samt hvilke type info der skal videregives til Sekretariatet.
På virkemiddelgruppens møde 4. maj 2016 blev det aftalt, at Sekretariatet i møder vedr. realiseringer
deltager, når NaturErhverv holder møde med kommunerne (opstartsmøde). Sekretariatet er endvidere
fasciliterende iforbindelse med den indledende dialog med landbruget. Ved egentlige opstartsmøder,
hvor lodsejerne er med, er det op til de enkelte kommuner at vurdere, om det er en fordel, at
sekretariatet deltager bl.a. afhængig af, hvordan arbejdsfordelingen er tænkt for det videre arbejde.
Sekretariatet bruger som aftalt på embedsmandsgruppens møde 26. august 2016 endvidere
økonomimedarbejdertimer og har opgaver vedr. præsentation af projekterne på hjemmesiden m.m.
Sekretariatet fortæller på mødet om perspektiverne i droneoptagelser af vådområder m.v.
Punktet udsættes og omformuleres til næste møde i embedsmandsgruppen.
5. P‐ådalsindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
 Orientering om status for P‐vådområdeindsatsen tages til efterretning.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om status for P‐Vandoplandsplanerne.
Ove Sø og Bjørnkær Bæk ved Skalle Sø ansøges om realisering. Endvidere ansøges Lund Fjord om
forundersøgelse.
Bilag:





P‐VOP 2 eftersendes
Indstilling godkendt
Lund Fjord projektet rækker ind i Thisted kommune og Klejtrup Sø rækker ind i Viborg
Kommune – ”Beliggenhedskommuner” ændres ved næste revision af VOP’en.
Staten gøres opmærksom på, at der i VOP1 sammenhænge i forbindelse med
kvælstofindsatsen ved Jølby Nor allerede gennemføres en indsats i forhold til fosfor.
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Limfjordsrådet anbefales at sende et brev om, at P‐ådalsindsatsen forløber godt og bør
fremmes i oplandet til Limfjorden. Alternativt vil en stor P‐indsats blive skubbet til 3.
planperiode.

6. N‐Vådområdeindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
 Orientering om status for N‐vådområdeindsatsen tages til efterretning.
 Embedsmandsgruppen drøfter NST’s engagement i vådområdeindsatsen.
 Kommunerne giver Sekretariatet fuldmagt til at gå ind i Landbrugs‐ og Fiskeristyrelsens tast selv
system.
 Behov for screening efter nye vådområdeprojekter drøftes.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om status for N‐Vandoplandsplanerne. Ansøgningsrunde om forundersøgelse og
realisering af N‐vådområder slutter 4. april.
Projekter der ansøges om forundersøgelse i indeværende ansøgningsrunde omfatter:
 Jordbro Å ved Daugbjerg, ~134 ha (Viborg)
 Rævind Bæk ~176 ha (Viborg)
 Birkebækken, ~113 ha (Vesthimmerland)
 Kåtbækken, ~149,5 ha (Randers)
 Nørresø2, ~18 ha (Skive)
 Porsmose, ~35 ha (Morsø)
 Lerkenfeld 2, ~33 ha (Rebild)
Endvidere ansøges vådområde ved Svenstrup 66 ha og 8,6 t N reduktion (Holstebro) om realisering og
”Ny Spøttrup Enge” i Skive kommer 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. ”
I forhold til opdatering af VOP for Limfjorden kunne det være arbejdsbesparende, hvis
Limfjordssekretariatet havde fuldmagt til at gå ind i ansøgningssystemet og trække oplysningerne til
Vandoplandsplanen direkte.
Bilag:


N‐VOP 2 eftersendes
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Orientering om status for N‐vådområdeindsatsen blev taget til efterretning.
Der var enighed om at give Sekretariatet fuldmagt til at gå ind i Landbrugs‐ og
Fiskeristyrelsens tast selv system med henblik på den løbende opdatering af VOP –
Sekretariatet sender blanket til underskrift ved kommunerne.
Flade sø projektet er en del af baseline og Miljøstyrelsen bør derfor finde anden finansiering
end puljen til Vandområdeplan 2 projekterne.

7. Minivådområdeindsatsen i anden planperiode
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 Embedsmandsgruppen drøfter 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.
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.





Sekretariatet rundsender DCA‐notat om kortlægning af potentielle områder til etablering af
konstruerede minivådområder (vedlagt).
Kommunerne overvejer, om dette giver anledning til at fremrykke nogle forundersøgelser for
vådområder (jf. slides).
Kort med oplande til eksisterende og planlagte vådområder udarbejdes af Sekretariatet til
dialog om placering af minivådområder. Sekretariatet screener i øvrigt for vådområder i
egnede (”grønne”) områder.
Til behandling på næste Limfjordsråds møde udarbejdes brevforslag vedr. behov for dialog om
koordineringen af indsatserne.

8. Vandrådsarbejdet i 2017.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen
 Drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017.
 Anbefaler Limfjordsrådet (1 uges mailhøring) at godkende forslag til repræsentanter til vandråd
for Limfjorden.
 Godkender tilrettet model og tidsplan for vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden (bilag).
 Drøfter nedsættelse af arbejdsgrupper i oplandet til Limfjorden.
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Anbefaler, at der i forhold til Miljøstyrelsen ikke kommenteres 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.
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:




Notat om valg af repræsentanter til vandråd Limfjorden eftersendes.
Revideret notat om ”Model for vandråd Limfjorden” vedlægges.
Notat om arbejdsgrupper eftersendes.




Indstilling godkendt.
Sekretariatet opfordrer Miljøstyrelsen til, at alle baggrundsdata, der ligger til grund for det
statslige forslag til, hvilke vandløb der skal udgå og hvilke, der er kunstige eller stærkt
modificerede, gøres tilgængelige.
Norddjurs Kommune kontaktes med henblik på et total dataudtræk fra Winbio for vandløb i
oplandet til Limfjorden og Mariagerfjord.
Embedsmandsgruppen afholder strategimøde inden opstart på vandrådsarbejdet med henblik
på afklaring af, hvad der skal fremhæves i processen.
Kommunerne melder ind med hvilke arbejdsgrupper, der i oplandet til Limfjorden etableres i
kommunerne, og hvem der deltager i dem – Sekretariatet rundsender skabelon til udfyldning.
I arbejdsgrupperne udleveres kontaktliste på vandrådsmedlemmer. Ved enighed i
arbejdsgruppen er kommunen ”bærer” af anbefalingen til vandrådet. Ved uenighed i
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arbejdsgruppen, kontakter arbejdsgrupperepræsentanter selv vandrådsmedlemmer vedr.
eventuelle indsigelser.
Embedsmandsgruppen anbefaler, at der som udgangspunkt ikke kommenteres på, om de
vandløbsindsatser, der er videreført til Vandområdeplan 2, skal gennemføres.

9. Regnskab 2016.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 Embedsmandsgruppen anbefaler, at regnskab 2016 godkendes under forudsætning af
revisionens godkendelse.
Baggrund:
Regnskab for 2016 præsenteres på mødet.
Regnskabet tilrettes efter Embedsmandsgruppens bemærkninger:
 Regnskabet bør vise en ”primo saldo” for sekretariatsdelen (‐64.536 kr.).
 ”Tilgodehavende i øvrigt” ‐ Pkt. 6 side 10 er misvisende, da der er tilgodehavender i
projekterne.
Eventuelle andre bemærkninger til regnskabet fremsendes til Sekretariatet inden 19. april.

10. Kommende møder i det politiske forum.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
 Embedsmandsgruppen drøfter næste møde i Limfjordsrådet.
 Embedsmandsgruppen drøfter afholdelse og indhold i en temadag om helhedsbetragtninger i
vandplanarbejdet.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 28. april 2017 på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Lok. 157
og 158 – Mødet starter kl. 9.00.
Foreløbige dagsordenspunkter er:
 Godkendelse af dagsorden
 Overvågning af vådområdeindsatsen (DCE præsenterer overvågningen af vådområdeindsatsen)
 N‐VOP (VOS pkt.)
 P‐VOP (VOS pkt.)
 Status for Vandrådsarbejdet
 Honorar til Limfjordsrådets formandskab
 Regnskab 2016.
 Presse.
 Orientering/Bordet rundt.
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o Status på Fjordhaveprojektet
o Status på Stenrevsprojektet (dronevideo)
Eventuelt

Der har fra formandskabet side været efterspurgt afholdelse af en temadag om helhedsbetragtninger i
vandplanarbejdet.


Der indføjes et punkt om minivådområder

11. Orientering/Bordet rundt.
 Honorar til formandskabet
 Status på fjordhaveprojektet
Sekretariatet orienterede om opstart af DTU‐aqua projektet om smolt mærkning og status for
Laggernes behandling af Havørred Limfjorden ansøgning.
12. Eventuelt
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