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1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Vandrådet for Limfjorden 2017
Præsentation af vandrådet for Limfjorden 2017
Bordet rundt:
 DOF er repræsenteret af Poul Hald‐Mortensen.
 Danske Kloakmestre repræsenteres af Ole Petersen, der udover at være kloakmester bl.a.
arbejder med vandløbsvedligeholdelse.
 Bæredygtigt Landbrug repræsenteret af Carsten Søborg ønsker korrekt klassificering efter
kriterierne og mener, der tidligere er foretaget en udpegning i strid med det, der er blevet
rådgivet.
 Sammenslutningen af lystfiskeriforeninger ved Binderup å repræsenteret af Peter Sørensen
ønsker bedre vandløb, hvor ørreder trives.
 Limfjordssammenslutningen repræsenteret ved Aage Grynderup varetager
medlemsforeningernes interesser inden for rekreativt fiskeri.
 Viborg Sportsfiskerforening repræsenteret af Flemming Hansen har et hovedfokus på de 4 åer
med udløb i Hjarbæk Fjord.
 Brønderslev Lystfiskeriforening repræsenteret af Samuel Sonne har et særligt fokus på Ryå’en
med tilløb.
 Danmarks Sportsfiskerforening repræsenteret af Jens Selmer Andersen oplevede i første
vandrådsperiode gode erfaringer med arbejdsgruppen ved Ryå og vil gerne have, at dette
koncept videreføres.
 Friluftsrådet var repræsenteret af Gerda Jensen, som er suppleant for Thyge Steffensen.
 Skovforeningen er repræsenteret ved Mette Glarborg.
 Dansk Akvakultur repræsenteret ved Erik Ugilt har fokus på, at vand og vandløb skal
administreres fagligt og juridisk korrekt.
 Landboforeningen Midtjylland er repræsenteret ved Anders Ahrenfelt.
 Talerøret for Skive Karup Å med tilløb repræsenteret ved Niels Barslund har et særligt fokus på
Karup Å.
 Fjordvenner.dk repræsenteret ved Erik Andersen vil gerne have, at vandløbene fungerer og kan
bidrage til flere fisk i fjorden.
 Lemvigegnens Landboforening repræsenteret ved Bent Graversen vil gerne have faglighed og
realisme ind i klassificeringen af vandløb.
 Landbo Thy repræsenteret ved Leif Gravesen ønsker en korrekt klassificering af vandløbene.
 Landbrug & Fødevarer repræsenteret ved Carl Chr. Pedersen tilføjede, at der er en stor opgave,
der ligger i forhold til klimaforandringer og afledning af vand.
Der var afbud til dagens møde fra DN, Danske Vandværker Region Nord samt Danske Vandløb.
3. Model for vandrådsarbejdet i 2017
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Drøftelse af kommuners og vandrådets rolle samt vandrådsarbejdets organisering i oplandet til
Limfjorden og forventet tidsplan for arbejdet.
Hovedopgaven for kommunerne og vandrådet er:
 Virkelighedstjek af ny afgrænsning af vandløb:
o Vurdere om de vandområder, der indgår i ministeriets forslag til ny afgrænsning af
vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af
vandområder, som regeringen har fastsat
 Kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede (forventes igangsat
før sommerferien 2017):
o Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik
på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller
stærkt modificerede.

Der var enighed i vandrådet om, at besigtigelser kan blive relevante. Eksempelvis hvis der viser sig at
være uenighed i arbejdsgrupper etc. Af hensyn til vandrådsmedlemmernes arbejde i hverdagene kunne
det eksempelvis være en lørdag i september. Dansk Akvakulturs repræsentant mente, at der bør være
en besigtigelse på et tidligere tidspunkt før sommerferien.
Referat udsendes inden for 1 uge efter mødeafholdelse. Med udsendelse af referat fastsætter
referenten et antal dage til at komme med bemærkninger til referatet.
Der blev besluttet ikke at udarbejde forretningsorden eller efterspørge et egentligt kommissorium for
vandrådet, ligesom der ikke udpeges en formand for vandrådet for Limfjorden. Limfjordsrådets
politiske formandskab varetager mødeledelsen.
Den præsenterede tidsplan fastholdes og der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.
4. Gennemgang af kriterier for afgrænsning af vandløb
Der blev stillet spørgsmål til betydningen af, at vandløb er inde eller ude af vandområdeplanerne.
Sekretariatet påpegede (jf. slides), at betydningen af om vandløb er med i vandplanlægningen:


Mulighed for finansiering af tiltag i vandløb.



Muligheder for helhedstænkning (klima, regulativer, oversvømmelse, rensning af spildevand,
restaurering m.v.).



Beskyttelse i Vandrammedirektivet bortfalder – men vandløbene beskyttes stadig af
sektorlovgivningen.

I forbindelse med afgrænsningen af vandløb ses på det topografiske opland.
Bæredygtigt Landbrugs repræsentant havde kendskab til et eksempel, hvor Staten ved deres
afgrænsning af et vandløbsopland havde fået et areal over 10 km2, mens Orbicon havde opmålt det til
under.
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Sekretariatet præciserede, at der er forskel på Dansk Fysisk Indeks og DVFI. Dansk Fysisk Indeks
benyttes til at beskrive vandløbs fysiske kvalitet, mens DVFI er en metode til bedømmelse af vandløbs
økologiske tilstand ud fra smådyrsfaunaen.
Bæredygtigt Landbrugs repræsentant efterspurgte oplysninger om vandløbstypologier i oplandet til
Limfjorden set i relation til vandløbenes oplandsstørrelser – Sekretariatet afklarer vedr. dette og
vender tilbage.
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.
5. Introduktion til It‐Værktøjet
På grund af fejl i link og Log in var disse endnu ikke rundsendt til vandrådsmedlemmerne inden mødet.
Der var enighed om at afholde næste møde i Vandrådet 17. maj 2017 på Stigsborg Brygge i
Nørresundby. Ved behov gennemgås it‐værktøjets vigtigste funktioner i timen inden det egentlige
vandrådsmøde. Vandrådsmedlemmerne vender hver især tilbage med om, der er behov for en sådan
introduktion til it‐værktøjet.
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.
6. Den videre proces herunder kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt
modificerede.
De endelige kriterier for kunstige og stærkt modificerede vandområder er ikke meldt ud endnu og
forventes først at komme omkring sommerferien 2017. Vandrådets arbejde med denne opgave starter
først op når disse kriterier foreligger.
Bæredygtigt Landbrugs repræsentant gav udtryk for, at udpegningen af vandløb som kunstige eller
stærkt modificerede ikke har været rigtig hidtil.
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides præsenteret på mødet.
7. Eventuelt
Dansk Akvakulturs repræsentant runddelte og gennemgik notat (vedhæftes referat).
DOF’s repræsentant opfordrede til, at diskusionerne i vandrådet blev fokuseret på de af staten stillede
opgaver.
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