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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Revision af vandløbsregulativer
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Embedsmandsgruppen drøfter muligheder for et fremadrettet samarbejde om regulativarbejdet.
Baggrund
På embedsmandsgruppens møde den 1. september 2017 blev det konstateret, at:
”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.”
Som oplæg til en drøftelse om samarbejde, regulativer og udviklingsprojekter i relation til
regulativarbejde m.v. gennemgår Sekretariatet på mødet ”Rapport fra ekspertudvalget til ændret
vandløbsforvaltning” (vedlagt) ligesom et udviklingsprojekt ”Riverscapes” (se bilag) med brug af droner i
vandforvaltningen vil blive introduceret.
Bilag:
Notat - Regulativ udarbejdelse synergi vedhæftes dagsordenen
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ekspertudvalget_rapport.pdf
https://innovationsfonden.dk/da/presse/dronemaalinger-skal-forhindre-oversvoemmelser
Punktet genoptages på kommende møde med et tilpasset oplæg.
•

Fælles udbud kunne være en god idé.

•

Erfaringsopbygning og ”teknisk opsnapning af viden”, herunder videnscenter om
vandløbsvedligeholdelse; evidensopsamling om naturvandløb; dokumentation af viden samt
sikre en tydelig kommunikation til politikkere.

•

Beskrive klimascenarier – hvilken afvanding skal vi forvente?

•

Der var enighed om, at der hensigtsmæssigt kunne samarbejdes om udviklingsarbejde i
relation til regulativer og vandforvaltning. Eksempelvis udvikling af helhedsplankonceptet og
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brug af droner m.v. som også er beskrevet i Ekspertudvalgets anbefalinger til en ændret
vandløbsforvaltning.
Sekretariatet forsætter dialogen med Orbicon om innovationsfonds projektet vedr. udvikling af brugen
droner i vandforvaltningssammenhænge. Her igennem tages kontakt til DCE med henblik på afklaring
af muligheden i et fælles projekt om afprøvning af dronedata fra innovationsfondsprojektet i
helhedsplansammenhænge. Der var umiddelbart interesse for et projekt i relation til Ryå (Brønderslev
og Jammerbugt) og i relation til Life IP projektet (Mariagerfjord).
Det drøftes videre om opgaver skal løses i regi af Limfjordsrådet, eller der mere er tale om drøftelser
og sparring i Embedsmandsgruppen, når denne alligevel er samlet. Det blev bemærket, at det er:
• Vigtigt at være klar på, hvad der kan løses i regulativer og hvad der ikke kan.
• Vigtigt at kunne begrunde arbejdet i forhold til Limfjordsrådets formål – Eksempelvis i ønsket
om at inddrage klima i Limfjordsrådets arbejde.
3. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning.
• Projektansøgninger til næste ansøgningsvindue drøftes.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om status for vådområdeindsatsen. Ansøgningsfrister i 2018 er henholdsvis 5.
januar – 13. marts og 15. juni – 4. september.
Sekretariatet orienterer endvidere om den igangværende screening af Limfjordsoplandet med henblik på
at finde yderligere vådområder.
Der henvises til vedlagte slides. Fire projekter forventes pt. ansøgt i indeværende ansøgningsrunde.
Dette svarer til i størrelsesorden 200 ha., hvilket forventeligt kan reducere kvælstoftilførslen til
Limfjorden svarende til 17,9 ton/år. Det er mindre end forventet ved årsskiftet, og der var enighed i
Embedsmandsgruppen om, at der skulle flere ansøgninger afsted i næste vindue. Dette for at undgå at
mangle realiseringsprojekter sidst i planperioden (Det må forventes, at en del projekter falder
undervejs).
Sekretariatet orienterede om udbuddet af opgaven med screening af vådområder. Orbicon havde givet
det billigste bud. Struer, Lemvig, Morsø og Randers er ikke med i screeningen. Randers oplyste, at de
netop havde haft Orbicon til at gennemføre en screening i hele Kommunen. Sekretariatet sender et
skema rundt, med henblik på et nik til økonomien fordelt mellem kommunerne ud fra en
oplandsmodel.
Sekretariatet orienterede om udfordringer i vådområdeprojekterne i forhold til
dokumentationskravene herunder, at der skal månedlig underskrift på timeregistreringen (eller
timeregistreringen skal låses månedligt). Tilsvarende er reglerne vedr. en beskrivelse af hvad timerne
er brugt til skærpet.
Kommunerne retter ind efter de øgede dokumentationskrav, der også er gældende bagudrettet.
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Sekretariatet orienterer, når der er en afklaring af, hvor detaljeret beskrivelsen af, hvad timerne er
brugt til, skal være.
4. Havørredesmoltenes migration i Limfjorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen tager orientering om smoltundersøgelsen i Limfjorden til efterretning.
Baggrund:
På Embedsmandsgruppens møde 3. februar 2017 besluttede medlemskommunerne at bidrage til et DTUAqua projekt med mærkning af smolt i Simested å og Karup å. Projekt LIMSMOLT blev igangsat i foråret
2017 for at undersøge havørredernes adfærd i fjorden, herunder hvor de trak hen. Der blev i alt mærket
101 smolt med individuelt kodede akustiske sendere. Koden blev registreret når fiskene passerede et
netværk af hydrofoner opstillet i fjorden.
DTU-Aqua præsenterer på mødet resultatet af undersøgelserne. Link til rapport vedlægges som bilag.
Bilag:
http://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Forskningsrapporter_301_351/3242017-Havoerredsmoltenes-migration-i-Limfjorden.ashx?la=da
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
5. Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At embedsmandsgruppen drøfter forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af
kvælstof til akvakulturerhvervet).
Baggrund:
Lovforslaget følger op på Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, hvor en vækstplan for akvakultur
udgør et delelement.
Med Fødevare- og landbrugspakken blev aftaleparterne enige om at skabe kvælstofråderum til, at
dambrug med en ressourceeffektivitet på niveau med såkaldte modeldambrug kan anvende en
supplerende mængde kvælstof på i alt 380 tons. Af disse skal 200 tons sikre, at dambrugserhvervet får
mulighed for at bibeholde deres nuværende kvælstofudledningstilladelse i forbindelse med overgangen
til en ny miljøgodkendelse. De resterende 180 tons er afsat til nye dambrugsanlæg eller udvidelser af
eksisterende dambrugsanlæg.
De 423 tons kvælstof, som kan tildeles i forbindelse med udmøntning af lovforslaget, er ifølge
høringsbrevet allerede indregnet i vandområdeplanerne. Der har været en række spørgsmål til
Ministeren på baggrund heraf (vedlægges som bilag). Bl.a. er der udarbejdet et kort, der viser
kvælstofudledningen fra akvakultur, som den er indregnet i vandområdeplanerne 2015-2021.
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Bilag:
Høringsbrev, udkast til lovforslaget m.m. kan ses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61339
Spørgsmål/svar til/fra Ministeren vedlægges dagsordenen.
Der henvises til vedlagte slides. Der er lagt op til en administrationsmodel, hvor staten vurderer
råderummet i forhold til kvælstof, og kommunerne vurderer råderummet i forhold til fosfor. Som det
fremgår af statens udmeldinger i forhold til vådområder er fosforråderummet brugt i oplandet til
Bjørnsholm Bugt, Risgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning. Der er endvidere et meget lille
råderum i forhold til Hjarbæk Fjord.
Fosfor er en væsentlig problemstilling i forhold til gennemførelsen af vådområdeindsatsen. Tilladelse
til øget udledning af fosfor fra akvakulturerhvervet vil vanskeliggøre vådområdeindsatsen.
Med den foreslåede administrationsmodel er der, for så vidt angår fosfor, ikke per automatik
koordination i relation til vandplanarbejdet og hvilke tilladelser, der bliver givet hvor.
6. Havørred Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At status for næste fase af Havørred Limfjorden projektet drøftes.
Punktet blev udsat til næste møde
7. Kommende møde i Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 20. april 2018 i Skive – Mødet starter kl. 9.00.
Embedsmandsgruppen holder møde den 6. april (tilsvarende i Skive).
Punktet blev udsat til næste møde
8. Orientering/Bordet rundt.
Der var ikke punkter under orientering
9. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt
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