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Dagsorden

1. Velkomst til mødet, Jens Lauritzen formand for Limfjordsrådet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Prioritering af øvrige indsatser
Vandrådet anmodes om at:
• Drøfte bemærkninger til ”øvrige indsatser” – jf. Miljøstyrelsens brev.
Baggrund:

Jf. mail af 21.10.2020 har Miljøstyrelsen sendt en opfordring om, at de ”øvrige indsatser” der er
meldt ind pointsættes, så de kan indgå i en efterfølgende prioritering af hvilke
indsatser/projekter, der skal fremmes, hvis økonomien afsættes.
Det er i ministeriet, at selve pointsætningen / prioriteringen foretages. Kommunerne har nu
givet bemærkninger, der kan indgå i ministeriets overvejelse i forbindelse med denne
prioritering i forhold til de store ”Øvrige indsatser”, dvs. miniådale, restaurering af hele ådale og
etablering af dobbeltprofil. Disse indsatser fremgår af vedhæftede excelark under fanebladet
”øvrige indsatser” - Det er tale om et relativt lille antal.
Bilag:
•
•

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. pointsætning / prioritering af ”Øvrige indsatser”.
Excelark med indsatser og prioritering – Se under fanebladet ”øvrige indsatser”.

Indstilling godkendt. Der henvises til de præsenterede slides.
Processen i forbindelse med vandrådets behandling af de øvrige indsatser blev drøftet:
Indsatserne har tidligere været drøftet i vandrådet. Det der ikke har været drøftet tidligere er alene
kommunernes bemærkninger, der kan indgå i ministeriets overvejelse i forbindelse med

prioriteringen af de ”Øvrige indsatser”. Kommunerne har givet bemærkninger til miniådale,
restaurering af hele ådale og etablering af dobbeltprofil. Det bemærkes, at der i den forbindelse

er begrænsninger på, hvor mange ord kommunerne har kunnet skrive til hver enkelt indsats.

Vandrådet havde ikke bemærkninger til kommunernes bemærkninger til de øvrige indsatser.
4. Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger i 3. vandplanperiode
Vandrådet anmodes om at:
• Kommunernes godkendelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger i 3. vandplanperiode tages til efterretning
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•

Godkende udkast til brev til Miljøministeren / Miljøstyrelsen fra Vandrådet for
hovedvandopland Limfjorden.

Baggrund:
Jf. lovgivningen inddrages Vandrådet i kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af forslag til
indsatsprogrammet, herunder i:
•
•
•

Diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af
Miljøstyrelsen udmeldte, der anses for mest miljø- og omkostningseffektiv,
Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger og
Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Miljøstyrelsen.

Kommunerne har nu politisk behandlet forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger i 3. vandplanperiode. Indsatserne er godkendt som foreslået.
På mødet i vandrådet 02.06.2020 blev det besluttet, at de vandråds bemærkninger, der blev sendt til den
kommunale politiske behandling, som udgangspunkt også er de samme som sendes til Miljøministeren.
Det blev desuden besluttet, at punktet tages op igen på kommende vandrådsmøde 03.11.2020.
Bilag
•
•
•

Excelark med foreslåede indsatser og kommentarer fra vandråd og kommuner.
Der henvises til It-værktøjet.
Udkast til brev til Miljøministeren / Miljøstyrelsen fra Vandrådet for hovedvandopland
Limfjorden.

Indstilling godkendt – Der henvises til de præsenterede slides.
Bæredygtigt Landbrug har en bekymring i forhold til, at der i forbindelse med vandrådsarbejdet ikke er
set på vandløbsvedligeholdelsen. Der er mulighed for at indsende en mindretalsudtalelse herom.
Danmarks Naturfredningsforening overvejer en mindretalsudtalelse vedr. formuleringen i
brevudkastet om, at: ”Vandrådet opfordrer til, at det bliver sikret ved det enkelte projekt via
forundersøgelserne, at der er afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser”.
Mindretalsudtalelser sendes til Sekretariatet senest tirsdag den 10. november 2020, der samler og
videresender til Miljøstyrelsen inden 22. november.
5. Opsamling – det videre forløb for vandrådet (tidsplan m.v.)
Frist for Vandrådsarbejdet er af Miljøstyrelsen sat til 22. november 2020, hvorefter vandrådsarbejdet
ophører.
Der henvises til vedlagte slides. Orientering om det videre forløb blev taget til efterretning.
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Eventuelle mindretalsudtalelser sendes til Sekretariatet senest tirsdag den 10. november 2020.
Sekretariatet samler og fremsender til Miljøstyrelsen inden 22. november.
6. Eventuelt.
Der var generel tilfredshed med vandrådsarbejdet 2019 / 2020 og enighed om, at diskusionerne var
foregået i god tone. Der blev nævnt at:
• Det var en stram tidsplan i forhold til mængden af materiale.
• Corona havde med virtuelle møder etc. været en udfordring.
• Limfjorden er et stort opland at repræsentere, så brugen af arbejdsgrupper / ”undervandråd”
er vigtig i forhold til lokal forankring.
7. Tak for i aften, Jens Lauritzen
Slides over indlæg eftersendes inden mødet
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