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1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. Jens Lauritsen bød velkommen og orienterede om, at udmeldingen af de 
statslige rammer for kommunernes og Vandrådenes arbejde med indsatsprogramplanlægningen for 
vandløbsindsatsen i 2. generations vandområdeplaner desværre var blevet forsinket. Til orientering 
blev kopi af brev fra Limfjordsrådet til Miljøministeren om det problematiske i denne forsinkelse delt 
ud. 
 

2. Præsentationsrunde 

 

Sekretariatet orienterer om udpegning af medlemmer til vandrådet. 

Vandrådets medlemmer præsenterer sig selv og giver en introduktion til hvilke interesser de 

repræsenterer og hvordan de hver især forventer at bidrage til et kommende indsatsprogram 

(vandløbsindsatsen) til en 2. generationsvandområdeplan for Limfjorden. 

Vedr. udpegningen af medlemmer til Vandrådet henvises til vedlagte slides. 

Deltagerne præsenterede sig selv og den organisation man repræsenterede, herunder lidt om 

forventningerne til det kommende vandrådsarbejde. Der var enighed om, at man sammen kunne finde 

brugbare lokale løsninger, der kunne tilgodese alle interesser. Faglighed og saglighed var vigtig i 

løsningsvalg. Klima blev nævnt som en interesse, der også kunne indgå i overvejelserne.  

3. Vandplanarbejde – 1. generation 

 

Baggrund: 

Vandplanerne er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU’s vandrammedirektiv: at alle 

vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal have ”god tilstand” i 2015. 

  

Staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogram, der samlet set indeholder opskriften på 

hvordan målsætningen ”God tilstand” i for de danske vandområder skal nås. Når de endelige vandplaner 

og indsatsprogrammer ligger klar, skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale handleplaner for, 

hvordan de vil nå målene i vandplanerne. De statslige vandplaner skulle have været besluttet 22. 

december 2009, men har netop været i fornyet høring.  

Sekretariatet orienterer om ovenstående. 

 

Sekretariatet orienterede om ovenstående status for 1. generations vandplanarbejdet. Dette med 

henblik på en præsentation af historikken / baggrunden for etableringen af vandråd, samt at give et 

billede af, den sammenhæng vandrådets arbejde vil komme til at indgå i med det øvrige 

vandplanarbejde. Der henvises til vedlagte slides.  

 

I de foreløbige udmeldinger fra Naturstyrelsen forlyder det, at der i forhold til 2. generations 

vandområdeplaner er forudsat, at indsatserne i 1. generations vandplanerne er besluttet og 



 
 

gennemført i første vandplanperiode og at de nævnte indsatser i 1. generations vandplanerne ikke skal 

drøftes videre i vandrådsarbejdet. 

 

4. Nationale rammer for etableringen af vandråd samt historik herunder afholdelse af temadag for 

interessenter om etableringen af Vandråd 

 

Baggrund: 

Regeringen og samtlige partier i Folketinget besluttede i 2013 et nyt koncept for vandplanlægning. Der 

skal bl.a. være et større folkeligt engagement og større lokal inddragelse i vandplanlægningen fremover. 

Kommunerne skal således som noget nyt udarbejde forslag til vandplanernes indsatsprogram. I første 

omgang vil der være tale om konkrete vandløbsindsatser. 

 

Oplandet til Limfjorden er Danmarks største hovedvandopland og dækker ca. en sjettedel af Danmarks 

areal. Dette er et meget stort areal og stiller store krav til et fremtidigt Limfjords-vandråd. Limfjordsrådet 

afholdt derfor en temadag med henblik på at få input fra lokale interessenter til, hvordan arbejdet med 

vandråd struktureres/organiseres bedst muligt og hvordan en koordinering kan sikres. 

 

Temamødet blev afholdt 28. februar 2014 på Hotel Strandtangen i Skive. Konklusionerne fra temamødet 

fremgår af vedlagte bilag. 

 

Bilag: 

Notat – Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014 vedlægges 

 

Der henvises til vedlagte slides. 

 

5. Vandrådets arbejde og arbejdsform. 

 

Vandrådets arbejdsopgave, procesplan, mødeindhold og mødeantal m.v. drøftes. 

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 
Naturstyrelsen 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 Naturstyrelsen.  

 

Det er i oplandet til Limfjorden aftalt, at der ud over Vandråd også nedsættes arbejdsgrupper under 

kommunerne. 

 

Bilag: 



 
 

 Procesplan for vandrådsarbejdet og udarbejdelse af forslag til indsatsprogram vedlægges. 

 

 Rammen forventes formuleret på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. 

Kommunernes tilbagemelding skal tilsvarende være på et overordnet niveau, så konkrete 

afgørelser ikke foregribes. Vandområdeplanerne forpligter myndighederne. Når indsatserne 

efterfølgende skal udmøntes konkret af kommunerne, skal der udarbejdes 

konsekvensvurderinger af indsatsen m.v. 

 Bæredygtigt Landbrug mente ikke, udpegningen af vandløb var korrekt alle steder. 

 Der var enighed om, at procesplanen (herunder mødeindhold og antal) var meget stram men, 

at det var det, der kunne lade sig gøre under de givne tidsrammer. 

 Vandrådet vurderede, at der ikke umiddelbart var behov for besigtigelser i forbindelse med 

vandrådets arbejde.  

 Der var enighed om, at der ikke umiddelbart skulle indkaldes ”eksperter” til vandrådets møder.  

 Det var Vandrådets ønske, at der var stor synlighed om, hvad der skete i de forskellige fora som 

teknikergruppen, arbejdsgrupper etc. Lokal viden skal inddrages via kommunerne og det blev 

understreget, at Vandrådet mener, at referater fra møder i arbejdsgrupper og teknikergruppen 

m.v. skal være tilgængelig for alle herunder Vandrådet. Dette med henblik på inspiration og 

vidensdeling.  

 

Michael Dam påpegede, at Arbejdsgrupperne er nedsat under kommunerne. Det blev aftalt, at 

der fra Vandrådet sendes en opfordring til kommunerne om, at udarbejde referater fra 

arbejdsgruppemøder og at disse sendes til Limfjordsrådets Sekretariat, der efterfølgende så 

kan offentliggøre dem på hjemmesiden under vandrådssiderne. 

 Limfjordsrådets Sekretariat linker på hjemmesiden til relevant materiale vedr. Vandråds og 

indsatsplanlægningsarbejdet. 

 Referater og slides fra møder i Vandrådet lægges tilsvarende ud på hjemmesiden. 

 Kontaktliste for Vandrådet med navne, mailadresse og telefon nr. sendes ud med indeværende 

referat. 

 Næste møde i Vandrådet for Limfjorden afholdes 14. april 2014, kl. 16.00 – 19.00 i Kulturcenter 

Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. 

 Der henvises i øvrigt til vedlagte slides 

 

6. Prioritering af virkemidler i relation til den udmeldte indsats. 

 

Vandrådet anmodes om at drøfte og give umiddelbare input til virkemiddelanvendelsen i forbindelse 

med indsatsplanlægningen. 

 

Baggrund: 

1.april 2014 udmelder Naturstyrelsen rammen for kommuners og vandråds arbejde med forslag til 

indsatsprogram for vandløbsindsatser. Rammen forventes at bestå af miljømål for vandløb, et prissat 

virkemiddelkatalog, en vejledende økonomisk ramme, en tidsfrist for arbejdet samt et antal km. vandløb, 

for hvilke der inden for den økonomiske ramme skal gives forslag til konkrete indsatser med henblik på 

målopfyldelse. 



 
 

 

Sekretariatet orienterer om ovenstående. 

 

Sekretariatet præsenterede bl.a. en bruttoliste bestående af virkemidler, der ud fra referater af 

Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 har været til drøftelse. Det blev understreget rammerne ikke var 

meldt ud til den 1. april og at de nationale politikere pt. var i gang med at vælge, hvilke af bruttolistens 

virkemidler, der endeligt skal stilles til rådighed for kommunernes og vandrådenes arbejde med 

indsatsplanlægningen. Det blev påpeget at okkerfældningsbassiner burde figurere på listen. 

 

7. Orientering/Bordet rundt. 

 

 Limfjordsrådets hjemmeside 

 

Limfjordsrådets hjemmeside blev drøftet under pkt. 5. 

 

Carl Chr. Pedersen henledte opmærksomheden på en konference om vandløb og vandråd, der afholdes 

af Videncenter for Landbrug den 10. april 2014 i Kolding. Konferencen har tidliger været planlagt som 

to-dages konference, men er nu intensiveret til en enkelt dag. 

 

8. Eventuelt. 
 
Der var ikke punkter under eventuelt. 

 


