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Limfjordsrådet 

Limfjordsrådet 

• Samarbejde mellem 18 Kommuner. 

• Stiftende møde 4. juni 2007. 

• Per 1. marts 2010 er Limfjordsrådet 

også Vandoplandsstyregruppe. 

 

Limfjorden 

• Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6 af 

Danmark. 

• Oplandet til Limfjorden huser ~1/5 af 

Danmarks DE. 

• Oplandet til Limfjorden bebos af 

~1/10 af Danmarks befolkning 

 



Limfjordsrådet 

Limfjordsrådets grundtanker vedr. 

vandplanarbejdet 
 

• Miljøeffektivitet – Mest miljø for pengene. 

• Målrettet indsats i stedet for generel regulering. 

• Lokale og målrettede indsatser løses via nærdemokrati. 

• Solidaritet mellem kommunerne. 

• Helhedstænkning og synergieffekter – Indsatserne skal give 

mening. 
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Baggrund for Vandrådsarbejdet 
 

• På Limfjordsrådet møde 14. juni 2013 præsenterede Länstyrelsen i 

Västre Götlands Län et oplæg om: 

• Organiseringen af vandplanarbejdet  i Sverige. 

• De forskellige aktører involveret – Statslige organer, Kommuner, Vandråd og 

andre.  

• De svenske vandplaners tilblivelse. 

• Hvordan interessenterne inddrages med særlig fokus på dannelsen af 

”Vattenråd”, hvordan de er organiseret, hvordan de arbejder og hvilke muligheder 

de har for at være involveret i beslutningsprocessen. 

 

• Limfjordsrådet besluttede på dette møde, at udarbejde et forslag til, 

hvordan interessentinddragelsen kan foregå i oplandet til Limfjorden 

– en svensk model tilpasset Limfjorden. 
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Organisering  

- Vandråd Limfjorden 
 

• Der etableres ét ”Vandråd Limfjorden”, der diskuterer og behandler 

overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning 

herunder bidrager med viden og information som kvalificerer 

idéudvikling.  

• Sekretariatsbetjeningen af Vandrådet bliver besluttet inden 1. marts 

- Sandsynligvis Limfjordssekretariatet  (Aalborg) som i dag betjener 

Limfjordsrådet. 

• ”Vandråd Limfjorden” indsamler oplysninger, forslag m.v. til konkrete 

lokale indsatser fra Kommuner/arbejdsgrupper og tilføjer egne input 

inden materialet sendes til Limfjordsrådet / Kommunerne.  

• En repræsentant fra Limfjordsrådet er formand for ”Vandråd 

Limfjorden”.  
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Organisering  
- (Limfjords)Sekretariatet: 

- Behjælpelig med at initiere processen med etablering af delvandråd / 

arbejdsgrupper herunder finde relevante aktører, etablere opstartsmøder 

etc. 

• Fungere som sekretariat for ”Vandråd Limfjorden” herunder udarbejde 

dagsorden, referater, oplæg samt arrangere temadage, sammenskrive 

resultater fra arbejdsgrupper m.v.  

• Understøtter Kommunerne i udarbejdelsen af indsatsprogrammet. 

• Fungere som facilitator omkring processen med fastsættelse af rammer og 

retningslinjer for arbejdet.  

• Formidle ”Vandråd Limfjordens” arbejde og aktiviteter via Limfjordsrådets 

hjemmeside. 

• Håndtere eventuel økonomi i forbindelse med etablering af ”Vandråd 

Limfjorden” og dets arbejdet. 

• Udarbejde en årlige evalueringsrapport om Vandrådets aktiviteter m.v. 
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Organisering  
- Arbejdsgrupper vedr. vandløbsindsatsen 
 

• For vandløbssystemer, der ikke krydser kommunegrænsen, har den 

enkelte kommune den direkte kontakt til relevante lokale 

interessenter og sørger for interessentinddragelsen. 

• Kommunerne etablerer i fællesskab relevante arbejdsgrupper 

relateret til større vandløbssystemer, der går på tværs af 

kommunegrænserne. 

• Formand for de enkelte arbejdsgrupper udpeges af kommunerne.  

• Kommunerne / arbejdsgrupperne organiserer selv deres arbejde. 

Ensartethed i arbejdet tilstræbes dog på tværs af grupperne. 

• Der arbejdes med lokale spørgsmål herunder konkrete lokale 

indsatser (realiseringer, konkrete vandløbsindsatser i relation til 

fysisk udformning m.m. 
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Fremtidige arbejde   
- Andre indsatser, Andre arbejdsgrupper / Delvandråd 

 

• Opgaven med vandråd er pt. tidsmæssigt og finansielt 

afgrænset til oktober 2014, men bør evalueres nøje i forhold til 

perspektiverne.  

 

• Hvis kommunerne får en reel forvaltningskompetence for så vidt 

angår næringsstofindsatser (planlægning, virkemidler, realiseringer 

m.v.), indsatser overfor miljøfremmede stoffer etc. kan 

arbejdsgrupper (delvandråd) også blive relevante. 

 

• Arbejdsgrupper, der i givet fald arbejder med lokale spørgsmål 

herunder konkrete lokale indsatser. 
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Fremtidige arbejde 
- Arbejdsgrupper / Delvandråd 

 

 

• Delvandrådene organiserer selv deres arbejde. Ensartethed i arbejdet 

tilstræbes dog på tværs af grupperne. 

 

• Der arbejdes med lokale spørgsmål herunder konkrete lokale indsatser 

(realiseringer, konkrete vandløbsindsatser i relation til fysisk udformning 

m.m.). 
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Fremtidige arbejde 
- Inspireret fra de svenske vandråd 

 

• Informationsaktiviteter : Inspirationsdag, nyhedsbrev og anden 

information, hjemmeside,”vandvandring”, guidede offentlige ture med 

fokus på vandforvaltning 

• Mødeaktiviteter: Årlige møder, afholdelse af temadage, workshops, 

samarbejde med andre vandråd og organisationer, organiserer 

høringsmøder, prøvetagning / undersøgelser 

• Konkrete aktiviteter: Forslag til natur- og miljøforbedrende tiltag, 

igangsætning af undersøgelser / overvågning, indsamling af 

information etc. 

 

 

 



Limfjordsrådet 

 

 

 

 

Handling Dato 

KL – Konference for politikere 13. januar 2014 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for vandråd 7. – 21. januar 2014 

Høring af Embedsmandsgruppen 21. – 28. januar 2014 

Konstituering af Limfjordsrådet – Behandling af kommissorium 

Efterfølgende Embedsmandsgruppemøde om udvalgsmøde og temadag 

4. februar 2014 

Møde med Kommunernes udvalg om det forestående vandplanarbejde i 2 

arrangementer (vest og øst) 

7. Februar 2014 (øst) 

7. Februar 2014 (vest) 

Vinterferie 8. – 24. februar 2014 

Temadag for interessenter 28. februar 2014 

Byrådenes behandling af kommissorium 4. februar – medio Marts 

Embedsmandsgruppemøde 6. Marts 2014 

Behandling på møde i Limfjordsrådet  

Beslutning om repræsentation i vandrådene og første møde i Vandrådene 

21. Marts 2014 

Ministeren udmelder rammen bestående af: 

•Udkast til konkrete miljømål 

•Virkemiddelkatalog 

•Foreløbig økonomisk ramme 

•Tidsfrist for arbejdet 

 

1. April 
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Dagsorden for Temadag 
 

• Velkomst (Limfjordsrådets formand). 

• Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Naturstyrelsen).  

• Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden. 

• De grønne organisationers forventning til de nye vandråd 

(Repræsentant for de grønne organisationer). 

• Lodsejernes forventning til de nye vandråd (Landbruget). 

• Spørgsmål og paneldebat. 

• Frokost.  

• Gruppediskussion.  

• Highlights fra gruppediskussionerne. 

• Afslutning og det videre forløb. 
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Limfjordsrådet mener: 
Betingelser for succes 

 

• Regeringens målsætning i de 5 vandveje med at sikre grundlaget 

og dermed det udgangspunkt, der skal diskuteres ud fra er på 

plads fra starten og forankret ved interessenterne.   

  

 Hvis Regeringen ikke lykkedes med at opnå en fælles 

forståelse af udgangspunktet for arbejdet, er det vanskeligt 

for kommunerne at udarbejde indsatsprogrammet i samspil 

med interessenterne og gennemføre den konkrete indsats 

på frivillig basis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

? 
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Limfjordsrådet mener: 
Betingelser for succes 
 

• Kommunerne bør inddrages i relation til arbejdet omkring 

indsatsprogrammets øvrige indsatser, herunder 

næringsstofindsatser m.fl.  

 

• Der bør afsættes den nødvendige tid til en reel 

interessentinddragelse:  

 Limfjordsrådet opfordrer Miljøministeren til at melde 

rammerne ud så hurtigt som muligt og hurtigere end 1. april 

2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 Forventes 

_ 
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Limfjordsrådet mener: 
Betingelser for succes 

 

• Der skal være en klar rollefordeling i opgaven omkring 

vandplanlægning og interessentinddragelse. 

 

• Opgavens afgrænsning skal fremgå tydeligt. 

 

• Der i forhold til forventede mål og resultater skal tages højde for: 

• Den korte periode til arbejdet (½ år). 

• Opgavens omfang (udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for 

vandløbsindsatsen, interessentinddragelse, bidrag til miljørapporter 

m.m.). 

• De relativt beskedne midler afsat (11 mio. kr. på landsplan). 

 

 

 

 

 

 

 ? 

  OK 

Husk nu! 
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Limfjordsrådet mener: 
Betingelser for succes 

 

• Den økonomiske ramme skal udstikkes af Naturstyrelsen, men 

det bør være kommunerne, der sikrer den rette kombination af 

virkemidler, så flest mulige synergier kan opnås.  

 

• De økonomiske midler bør tildeles på baggrund af den samlede 

indsats i vandoplandet og ikke som nu på projektniveau.  

 

• Naturstyrelsen bør i den forbindelse stille nødvendige 

planlægningsværktøjer m.v. til rådighed.   
 

 

 

 

 

? 

? 
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