
Ansøgningsskematil nedsættelse som kystvandråd i 2022-2023

For at kunne ansøge om at blive nedsat som kystvandråd, skal nedenstående skema udfyldes. Skemaet kan

suppleres med uddybendebilag. Ansøgningen udfyldes som beskrevet i Guide til ansøgning om nedsættelse af

kystvandråd 2022-23, der findes her: http://www.mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2022-2023/,

Kystvandopland og motivation
 

Sekretariatskommune(ansgger) Viborg Kommune
 

Bidragende kommunale myndigheder Randers, Mariagerfjord, Rebild, Herning, Ikast-

Brande, Holstebro, Skive, Silkeborg og

Vesthimmerlands Kommuner
 

Ønsker at nedsætte kystvandrådfor dette
eller disse kystvand (angiv kystvand ID og
navn)

ID 157-BjørnholmsBugt, Riisgårde Bredning,
Skive Fjord og Lovns Bredning.

 

Udklip af kystvandet fra vandplandata

ttps://vandplandata.dk hoering2021

/opland)

ID 158-Hjarbek Fjord

i OPP  
 

Motivation for ansøgning

  
Motivation

Dencentrale del afLimfjorden hardet stadig
skidt natur- og miljømæssigt.

Derfor fastlægger udkastet til vandområdeplaner
også en megetstor indsats for at fjerne
tilledninger af primært kvælstof fra oplandet.

Indsatskravet er så stort, at endemålet for

kvælstoftilførslerne til de centrale dele af
Limfjorden (”N-målbelastningen”) forudsætter

kvælstofkoncentrationer i vandløbene tæt på det,
der ses i naturoplande.

Mankan konkludere, at vandområdeplanernei

den foreliggende form ikke alene kan bringeos i

mål med ”god økologisktilstand” for Limfjorden
centrale del, - og hvis de skal det, vil det have

meget dramatiske konsekvenserfor landbrugeti
oplandet.

Derer imidlertid også et stigende og bredt

forankret lokalt ønske om atfå en ren fjord! En
fjord, der som et attraktivt naturområde medhøj
biodiversitet, kan være udgangspunkt for

friluftsliv, natur-og rekreative interesser.

Mål

Det er baggrundenfor, at Limfjordsrådet
sammen medde otte oplandskommuner
(Herning, Holstebro, Mariagerfjord, Randers,
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Rebild, Skive, Vesthimmerland og Viborg) og
medinddragelse af de relevante interessenter nu i
flere år har arbejdet med en rækkeinitiativer i, og
i oplandettil, den centrale del af Limfjorden.
Initiativer, der skal forbedre natur og
miljøforhold i fjorden og ogsåi flere tilfælde

indgår som en del af kommunernes arbejde med

den grønne omstilling.
Derfor er det overordnede mål med dannelsen af
et kystvandråd for den centrale del Limfjorden at:

e Skabe grundlagfor en lokal forankring,
implementering og prioritering af

virkemidler ved realiseringen af den
statslige vandområdeplan for den
centrale del af Limfjorden

e  Fortsætte og forstærke grundlagetfor en
bredt forankret lokal og kommunal
indsats for en bedre natur- og
miljøtilstand i den centrale del af
Limfjorden

e  Bidrage til den samlede grønne
omstilling i oplandet

Arbejdet med blandt andet Limfjordsrådets
Masterplanogerfaringer fra Viborg
Kommunesarbejde med Nørreådalens
fremtid og Skive Kommunesarbejde med en
række miljø og klimaprojekter i oplandettil
Skive Fjord og Lovns Bredningharvist os at

samarbejde på tværs, lokal inddragelse og
dialog kombineret meden neutralfaglig
forankring ikke alene øger succesraten med
realisering af konkrete projekter, men også
øger realiseringstempoet.  
 

Udvælgelsesparameter1 og 2

 

Marker den vægtning, der svarertil
kystvandoplandetjf. bilag 1 i Guidetil
ansøgning om nedsættelse af kystvandråd
2022-23)

Marker den vægtning,dersvarertil
kystvandoplandetjf. bilag 1 i Guidetil
ansøgning om nedsættelse af kystvandråd
2022-23) 

  

 

& Fordelt indsatsbehov over 100 ton N

0 Fordelt indsatsbehov under100 ton N

C1 Intet fordelt indsatsbehov, OBS delopland kan

ikke ansgge alene

   Se
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& Restindsatsbehov over 100 ton N

CO Restindsatsbehov under100 ton N

OC Intet restindsatsbehov  
 



Udvælgelsesparameter 3

Hvis Ja, angivtitel på vedlagt
dokumentation

Ja

 

Udvælgelsesparameter 3a: Bredt funderet ansøgningskommissorium
 

 

Er der bag ansøgningenenligelig Og K
tation?

ns ° Bilag 4. Sammensætning af
Er der vedlagt forventet deltagerliste og Kystvandråd ID 157 og ID158
bekræftelse på deltagelsei O x
projektperioden?
 

Udveelgelsesparameter3b: Plan for opgaveudforslen
 

Bilag 1. Kystvandrad for den
centrale del af Limfjorden,
delområde 157 og 158

Er der vedlagt plan for opgaveudfgrslen? O Xl Bilag 2. Tilbud. Kystvandrad for
vandområde157 og 158.
Bilag 3. AU samarbejdsaftale.

 

Udvælgelsesparameter 3c: Eksisterende samarbejderi kystvandoplandet
 

Er der vedlagt dokumentation for ”Bilag 1. Kystvandråd for den centrale      

 

 

  

eksisterende samarbejderi Q KR eeadelområde 157 og
kystvandoplandet? ' '

Yderligere materiale

ma Hvis Ja, angiv titel pa vedlagt
VE dokumentation

Er der vedlagt yderligere materiale? KR O [Klik herfor at udfylde]

Dato Unders

07 10 2022

REE GR cae

Viborg Kommune
Teknik og Miljø

Prinsens Alle 5

8800 Viborg
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