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1. Velkomst til mødet, Jens Lauritzen formand for Limfjordsrådet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Kort status siden sidst
•

Frist for Vandrådsarbejdet er af Miljøstyrelsen udsat til 22. november 2020

Sekretariatet orienterede om fristforlængelsen. Den politiske behandling i kommunerne forventes at
forløbe i hele august og september. De to måneder ekstra giver mere tid til at få udarbejdet
Vandrådets endelige indmelding til Miljøministeren.
4. Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger i 3. vandplanperiode
Vandrådet anmodes om at:
• Give supplerende bemærkninger til seneste udkast til forslag til indsatsprogrammets
supplerende vandløbsforanstaltninger.
Baggrund:
Vandrådet har på seneste vandrådsmøde drøftet første udkast til forslag til indsatsprogrammets
supplerende vandløbsforanstaltninger i 3. vandplanperiode (se referat fra sidste møde).
Vandrådets bemærkninger fremsendes til kommunerne til den kommunalpolitiske behandling i efteråret
2020.
Bilag
•
•

Excelark med foreslåede indsatser og kommentarer fra vandråd og kommuner
Der henvises til It-værktøjet

Der henvises til vedlagte slides.
Vandrådet for Limfjorden var enige om at sende følgende bemærkninger til den kommunale politiske
behandling af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger i 3.
vandplanperiode:
• På grundlag af en konstruktiv dialog i rådet, blev det i enighed besluttet at anbefale det
foreliggende forslag til vandløbsindsatser i 3. vandplanperiode.
• 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.
• Vandrådet opfordrer til at det bliver sikret ved det enkelte projekt via forundersøgelsen, at der
er afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser.
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•

•

Vandrådsmedlemmers kommentarer til konkrete vandområder fremgår af it-værktøjet.
Vandrådet anbefaler, at disse indgår i overvejelserne i forbindelse med endelig projektering af
indsatserne.
Vandføringsevnen må ikke ændres med mindre det aftales med de involverede parter /
lodsejerne i projektet.

To nye indsatser med etablering af dobbeltprofil ved de to nederste vandområder inden Ryås udløb
blev drøftet. Bæredygtigt Landbrug mente ikke, konklusionerne i Orbicons rapport (på baggrund af
beregningerne i den dynamiske vandløbsmodel og for så vidt angår brug af virkemidlet dobbeltprofil
på det nedre stykke af Ryå) var korrekte.
Der var enighed om, at disse to indsatser ikke meldes ind under ”øvrige indsatser”, men drøftes videre i
regi af helhedsplanarbejdet omkring Ryå.
5. Kort - strækkeben - pause
6. Udarbejdelse af supplerende notat og bidrag til Miljøstyrelsens miljørapport.
Vandrådet anmodes om at:
• Drøfte udkast til bidrag til Miljøstyrelsens miljørapport.
Baggrund
Kommunerne udarbejder på baggrund af de indkomne forslag til indsatser bidrag til en såkaldt SMV
rapport som udarbejdes af Miljøstyrelsen. Kun helt overordnede væsentlige forhold medtages i
rapporten.
Miljøstyrelsen skal i miljørapporten på grundlag af planforslagenes indhold og ud fra aktuel viden
beskrive og vurdere de forhold, som kræves efter miljøvurderingsloven. Det er blandt andet, hvor dette
er relevant, den sandsynlige væsentlige indvirkning af indsatserne på fx den biologiske mangfoldighed,
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
Kommunerne skal i forbindelse med fremsendelse af deres forslag til indsatsprogram for
hovedvandoplandet også fremsende bidrag til miljørapporten.
Der kan læses mere herom i vejledningen side 28:
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Vandomraadeplaner/Vejledning_til_kommuner_og_van
draad_final.pdf
Bilag:
Udkast til miljørapport for Limfjorden vedlægges dagsordenen.
Vandrådet drøftede udkast til Miljørapport.
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•
•
•
•

DOF havde noteret, at virkemidlet ”Plantning af træer” ikke var anvendt i ret stor udstrækning.
Bæredygtigt Landbrug bemærkede, at der ikke var nævnt konsekvenser ved øget vandstand.
DN bemærkede at Natura 2000 ikke fyldte meget i input til SMV.
Sekretariatet bemærkede, at Miljørapporten er meget overordnet, først når de konkrete
indsatser skal gennemføres og det vides, hvor og hvordan de etableres i vandløbsområdet, vil
man kunne præcisere konsekvenserne.

7. Vandrådets udtalelse til Miljøministeren til kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger.
Vandrådet anmodes om at:
• Drøfte og give indledende input til form og indhold i den tilbagemelding, som vandrådet giver
Miljøministeren vedr. kommunernes forslag til indsatsprogram for vandløb i vandområdeplan
2021-2027.
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.

De vandråds bemærkninger, der nu bliver sendt til den kommunale politiske behandling, er de samme
som også sendes til Miljøministeren. Der var ikke umiddelbart supplerende input, som vandrådet
ønsker sendt til Miljøministeren. Punktet tages op igen på næste vandrådsmøde.
8. Opsamling – det videre forløb for vandrådet (tidsplan m.v.)
Der henvises til vedlagte slides
Mødedato for næste vandrådsmøde ændres til tirsdag aften før efterårsferien. Sekretariatet sender
mødeindkaldelse.
9. Eventuelt.
Der var ikke yderligere under eventuelt.
10. Tak for i aften, Jens Lauritzen
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Slides over indlæg eftersendes senest tirsdag i næste uge
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