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Dagsorden

1. Velkomst til mødet, Jens Lauritzen formand for Limfjordsrådet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Henvendelse fra Rebild kommune
Der henvises til vedlagte slides med orientering om en lodsejergruppe ved Simested Ås bemærkninger
til Rebild Kommunes indmeldinger.
Danmarks Sportsfiskerforbund var forundret over, at lodsejergruppen ikke havde inddraget resten af
arbejdsgruppen i Rebild i denne diskussion.
Dansk Akvakultur og Landbrug & Fødevarer påpegede, at sand- og mudderaflejringer kan være et
problem i forhold til indsatserne. En vinter som den seneste, vi har haft, giver meget sand til
vandløbene.
Det blev understreget, at en integreret del af det at lave et vandløbsprojekt er, at man i
forundersøgelsen afklarer, om der er problemer i forhold til aflejringer og designer projektet herefter,
så indsatsen ikke bliver spildt.
Der er i forbindelse med vandløbsindsatserne en selvstændig erstatningspulje, som kan bringes i spil
ifald lodsejeren lider tab ved gennemførelsen af vandløbsrestaureringen.
Det er kommunerne, der er projektejer og også kommunerne, der har ansvaret i forhold til projekterne.
Der er altid i forbindelse med forundersøgelserne en dialog med lodsejerne. Hvis en lodsejer er imod
indsatsen, kan det ofte løses ved at tale med de andre lodsejere indenfor vandområdet og rykke
indsatsen til deres arealer, i fald de er positive.
Landbrug & Fødevarer fremsendte helt op til mødestart et notat til sekretariatet. Mødedeltagerne
havde derfor ikke mulighed for at se/forberede sig på dette, så det blev ikke drøftet. Landbrug &
Fødevarers repræsentant læste det op under evt. til sidst på mødet. Notatet vedlægges referatet som
et input fra Fødevarer & Landbrug.
Nogle af Vandrådets medlemmer bemærkede, at arbejdsgrupperne i oplandet til Limfjorden arbejdede
meget forskelligt. Det var fra start op til den enkelte kommune ud fra lokale overvejelser/forhold at
inddrage interessenter i arbejdsgrupper i relevant omfang.
4. Kort status siden sidst
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•
•
•

Vandrådets ekskursion
Udpegning af indsatser - lokale arbejdsgrupper og prioritering af indsatser
Kommentarer fra vandrådet til kommunernes forslag til indsatser overordnet

Der henvises til vedlagte slides.
5. Gennemgang af vandrådets kommentarer til kommunernes forslag til indsatser
•

Gennemgang af udsendt materiale med foreslåede indsatser og kommentarer

Se under pkt. 7.
6. Kort - strækkeben - pause
7. Forsat gennemgang af vandrådets kommentarer til kommunernes forslag til indsatser
De vandområder, der havde været bemærkninger til, blev gennemgået.
• o8957_b. Brønderslev Kommune og vandråd er enige om at sikre, at afvandingen ikke må
forringes.
•

•
•

•

Flere indmeldinger vedrørte, at den foreslåede indsats om muligt skulle suppleres med
sandfang.
Dette gælder indsatserne; o7870, o7807, o7780, b00028, o8954, o8942, o8936 og o8935.
o Generelt opfordrer vandrådet til at sandfang skal indtænkes i projekterne, hvor det er
en forudsætning for at sikre god økologisk tilstand.
o Vandrådet anbefaler, at kommunerne ved de enkelte projekter tager en konkret
vurdering i forbindelse med forundersøgelserne af det konkrete vandområde og
lægger sandfang som virkemiddel ind ved behov.
o Etableres sandfang som supplerende virkemiddel i et vandområde findes økonomien
hertil ved at lade andre indsatser udgå. indenfor den pågældende kommune.
o Vandrådet anbefaler, at man også forsøger at opspore kilderne til sandet og forsøger
at begrænse / standse sandtilførslen her.
o Vandrådet var enig i, at hvis der allerede var sandfang (eg. vandområde o8942) var
det ikke nødvendigt at have med igen.
o Vandrådet mener, at der mangler viden om sandfang som virkemiddel, og anbefaler,
at der iværksættes pilotprojekter med henblik på øget erfaring med virkemidlet. Dette
kan vandrådet og Limfjordsrådet rejse overfor Miljøministeren.
o8927 og o7728 Der er enighed om ikke at planlægge genslyngning på strækningen
o8905_c. Vandrådet støtter Vesthimmerlands kommunes forslag under forudsætning af, at
der opnås støtte til de andre dele af helhedsprojektet, herunder vådområdeordningerne, Life
IP Natureman – Landmanden som naturforvalter, pilotordningen til helhedsprojekter.
o8877_p & o7194. Vandrådet opfordrer til at det bliver sikret ved det enkelte projekt via
forundersøgelsen, at der er afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser.
Vandrådet var således enig i indsatserne foreslået af Vesthimmerlands Kommune, men
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•

vigtigt, at de i bemærkningerne nævnte forhold herunder afstrømningsmæssige og
afvandingsmæssige konsekvenser af restaureringen undersøges og håndteres i
forundersøgelsesfasen.
o9040. Genslyngning indmeldes ikke som en indsats under den økonomiske ramme på de
knap 75 mio. kr.
o8934. Vandrådet opfordrer til, at Bæredygtig Landbrugs bemærkninger bliver en integreret
del af forundersøgelserne, og at der her skal være et særligt fokus på de nævnte forhold.
o8922_b, o7608, o7557, AAL-962, AAL-1529, AAL-1065, AAL-1007 samt AAL-1006. For disse
vandområder var vandrådet enige med kommunernes forslag i forhold til indsatser.

De indsatser som er nedprioriteret (i forhold til at få økonomien til at matche rammen på ca. 75 mio.
kr.) meldes ind som ”øvrige indsatser”, som reserveindsatser – Der er ikke afsat projekt økonomi til
disse indsatser.
Kommunerne kan som en særlig kategori af ”øvrige” indsatser foreslå brug af virkemidlerne;
miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er i Staten under teknisk afklaring, hvorvidt
der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler.
Kommunerne har foreslået enkelte sådanne indsatser under ”øvrige indsatser” jf. mail af 4. april og
16. april. Ikke alle vandrådsmedlemmer havde til mødet vurderet / afgivet bemærkninger til dette.
(Sekretariatet vil derfor lave en lynhøring ved vandrådet i forhold til at komme med kommentarer til
disse relativt få kommunale forslag til indsatser).
8. Opsamling – det videre forløb for vandrådet (tidsplan m.v)
Der henvises til udleverede slides og der var ikke her og nu ændringer i tidsplanen.
9. Eventuelt
Bæredygtigt Landbrug opfordrede til, at der i oplandet til Limfjorden blev sat flere vandstands- og
vandføringsmålere op.
10. Tak for i aften, Jens Lauritzens

Materiale til mødet
•
•
•

Udsendt liste over foreslåede indsatser og kommentarer fra vandråd og kommuner
Vandrådets kommentarer til de forelåsede indsatser.
Slides over indlæg eftersendes senest mandag
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