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Dagsorden

1. Aftensmåltid
2. Velkomst og præsentation af vandrådet, Jens Lauritzen formand for Limfjordsrådet
Jens Chr. Golding bød velkommen.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
4. Introduktion til vandrådsarbejdet, Niels Vedel
•

Roller, ramme, kort om opgaven, sammensætning af vandråd, organisering af arbejdet, forslag
til tidsplan og møder

Det blev besluttet, at kontaktoplysninger på vandrådsmedlemmer lægges ud på Limfjordsrådets
hjemmeside.
Tidsplan blev godkendt med den bemærkning, at ekskursionen rykkes til marts. Sekretariatet finder en
dato og indkalder.
Ønsker om temaer og typer af indsatser, der ønskes set på meldes ind til sekretariatet senest 3.
februar.
Sekretariatet finder et område, hvor der er mulighed for at se eksempler på flere typer af indsatser
uden at skulle køre for langt.
Vandrådet finder det vigtigt at tilstræbe synergi i forhold til klimaindsatser (tilpasningsdelen).
Vandrådet ønsker således at indmeldte vandløbsindsatser og klimaindsatser så vidt muligt supplerer
hinanden. Viden om eventuelle klimapåvirkninger indmeldes som kommentarer til staten.

5. Faglig introduktion til arbejdet, Thorsten M. O. Riis
• Opgaven, risikoanalyse, økologisk tilstand, virkemidler, eksempler på virkemidler, nyttige links
Virkemidlerne m.m. blev gennemgået – Der henvises til vedlagte slides.
Gennemført indsats ved Hallund Å kan ses her:
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https://www.youtube.com/watch?v=E7kD3ry6rqw

Stærkt modificerede og kunstige vandområder indgår i datagrundlaget og dermed risikovurderingen
forudsat der er data. Ønskes disse fremsøgt kan man i IT værktøjet se det under ”vandområder” –
”naturlige, kunstige og stærkt modificerede”. Miljømålet for de kunstige og stærkt modificerede
vandområder kan tilsvarende ses af ”Miljømål”.
En række obs-punkter i forhold til valg af virkemiddel blev drøftet:
• Ikke hensigtsmæssigt med udlæg af groft materiale, hvis der er risiko for, at det ”mudrer” til
igen.
• Strømhastigheden skal op i forhold til at holde udlagte grus rent, så bliver vandløbet
selvrensende
• På meget sandede strækninger kan plantning af træer betyde, at vandplanter bliver skygget
væk, så bunden reelt bliver en ”ørken”
• Det er kommunerne, der er ansvarlig for tømning af sandfang.
• Nogle steder vil det være relevant at overveje vådområder i kombination med
vandløbsprojekter.
• Der er ikke et egentligt mål for, hvor meget vandstanden hæves i forbindelse med
vandløbsprojekter. Det skal ligge inden for regulativets rammer. I konkrete projekter har der
været aftale om, at den f.eks. ikke oversteg 5 cm på kortere strækninger. Det blev oplyst, at
der i flere konkrete projekter blev udlagt meget grus uden det kunne ses på vandstanden.
• Binderup Mølle blev nævnt som eksempel på problematikken i, at der kan fjernes mange
spærringer i et vandløb, men den sidste store spærring inden udløb i fjorden er ikke
omkostningseffektiv og blev derfor taget ud af vandplanerne. Binderup Mølle er dog tilbage i
vandplanerne og Limfjordsrådets formandskab har drøftet problemstillingen omkring
omkostningseffektivitet med Miljøminister Lea Wermelin på møde i december 2019.
• Et vandløbsprojekt ved Karup Å blev nævnt som et godt eksempel:
https://www.tvmidtvest.dk/skive/succes-i-karup-nyt-samarbejde-gav-rekordmange-fiskeyngel
• Selve udformningen af de konkrete projekter (som det fra Karup Å) finder først sted under
forundersøgelserne. Her og nu skal kommuner og vandråd komme med bud på, hvor
indsatserne skal gennemføres, hvordan virkemidlerne skal doseres og hvilken økonomi, der ud
fra standardberegning, er forbundet med indsatsen.
I forhold til prioritering af indsatsen besluttede vandrådet at bruge samme kriterier som i 2014 med en
enkelt tilføjelse (markeret med grønt):
• Der tilstræbes synergi i forhold til klimaindsatser (tilpasningsdelen)
• Indsatsen gennemføres i vandløb, hvor der ikke er tvivl om den overordnede målsætning.
• Indsatsen er tilstræbt lagt i sammenhængende vandløb (vandløbssystemer gøres færdige).
• Indsatserne er koordineret med indsatser i første vandplanperiode.
• Sammenhæng til nabokommuners indsats i grænsevandløb er søgt tilgodeset.
• Vandløb med godt potentiale er prioriteret, herunder gode faldforhold, potentiale for større
fisketætheder m.v.
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•
•
•

Forventning om gennemførlighed i forhold til lodsejere og konsekvenser for afvanding.
Spærringer er fjernet nedstrøms fra.
Der er ikke midler til at gennemføre alle indsatser i risikovandløbene. Der er valgt positivt til jf.
ovenstående.

6. Pause
7. Præsentation af IT-værktøjet, Thorsten M. O. Riis
• Anvendelse, login, fremvisning af funktioner
I forhold til ”åbent hus” arrangement om It-værktøjet gives en tilbagemelding til sekretariatet, hvis
vandrådsrepræsentanter ønsker at benytte sig af tilbuddet. Det er altid muligt at ringe til
sekretariatet, hvis man møder problemer med værktøjet.
8. Opsamling – det videre arbejde for vandrådet, Niels Vedel
Der henvises til vedlagte slides.
Tidsplanen blev som nævnt under pkt. 4 godkendt. Det blev understreget at:
• Frem til 3. februar melder vandrådsmedlemmer bemærkninger / indsatser ind i It-værktøjet,
som kommunerne og arbejdsgrupperne så kikker på sammen med de indsatser de i øvrigt
afklarer i forhold til en prioritering i 3. planperiode.
• Frem til 3. februar melder vandrådsrepræsentanter til sekretariatet ønsker i forhold til temaer/
typer af indsatser som bør ses på vandrådets marts ekskursion.
• Der kommenteres kun via It-værktøjet.
• Vigtigt at følge med i hvad andre vandråds medlemmer og kommuner skriver i IT-værktøjet og
selv at kommentere på indsatser fra 19-3 til vandrådsmødet den 14.4.2020
9. Eventuelt
10. Tak for i aften
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