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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt 
 

2. C2C CC 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet tager orientering om C2C CC til efterretning 
 
Baggrund: 
C2C CC står for Coast to Coast Climate Challenge. 

 
Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 
2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. 
Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som 
udvikles under projektforløbet. 
 
Den overordnede målsætning:  

• At formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved 
• At implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser 

og aktiviteter koordineres, og ved 
• At identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, 

forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.  
 
Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. Projektet ledes af 
Region Midt, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust 
region. De forskellige partnere har bragt delprojekterne ind i C2C CC. 
 
Bilag: 
Læs mere om projektet her: http://www.c2ccc.eu/  
 
Indstilling godkendt. I forhold til Thyborøn Kanal ses der alene på en løsning med en forlængelse af 
høfden som anbefalet i den oprindelige rapport fra Kystdirektoratet. Limfjordsrådet vil på kommende 
møder blive opdateret vedr. projektet. 
 

3. Havørred Limfjorden 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet drøfter Havørred Limfjorden projektet og opfølgningen på dette. 
 
Baggrund:  
Fællesprojektet ’Havørred Limfjorden’ er i dag et turismeprojekt med en stærk miljøprofil. Projektet 
omhandler de 10 Limfjordskommuner Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Skive, 
Struer, Viborg, Holstebro og Lemvig Kommune. 

http://www.c2ccc.eu/
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Samarbejdsprojektet Havørred Limfjorden har været i gang i godt 2 år, og resultaterne vurderes at have 
en positiv effekt på kvaliteten af de tilbud Limfjorden tilbyder til lystfiskere. Formålet har været at skabe 
merværdi ud af de eksisterende kommunale miljøprojekter ved blandt andet at formidle og synliggøre 
kommunernes forbedringer af vandmiljøet i vandløbene og i Limfjorden. Projektet har også involveret 
virksomheder og turistorganisationer i en fælles udvikling af nye oplevelsesprodukter, som medvirker til 
at øge interessen for lystfiskeri i Limfjorden fra danske og udenlandske lystfiskere.  
 
De mange miljøprojekter som kommunerne og frivillige har lagt kræfter i, har samlet set givet et bedre 
fiskeri i Limfjorden og øget interessen for fiskeriet. Havørred Limfjorden har, i samarbejde med lystfisker- 
erhverv- og turismevirksomheder, udviklet nye oplevelsestilbud til lystfiskerne. Projektet har i den 
forbindelse tilvejebragt 500.000 kr. fra Landdistriktspuljen til erhvervsudvikling. Der er skabt synlighed 
omkring Limfjorden og dens værdi som lystfiskerdestination gennem udvikling og salg af lystfiskerguide 
”Lystfiskeri i Limfjorden” på dansk og tysk. 
 
Potentialet er stadig stort! 
Arbejdet med at fremme lystfiskerturismen i Limfjordslandet er langt fra færdigt. Efter godt 2 års arbejde 
med projekt Havørred Limfjorden står det endnu mere klart end før, at potentialet for vækst er stort. Det 
står også klart, at det kræver en målrettet og fortløbende fælles indsats at indfri potentialet. 
 
En fortsættelse af projektet vil bidrage markant, til at Limfjorden bliver en attraktiv lystfiskerdestination, 
og sikre at Limfjordens fiskeri er på højde med, og måske endnu bedre end, resten af Danmark. Indfrielse 
af potentialet kræver, at projektet har fokus på følgende 3 hovedmålsætninger: 
 

• Grundproduktet - Projektet skal gennem fælles kommunal indsats medvirke til at sikre sunde og 
bæredygtige bestande af havørreder, høj kvalitet af fiskevandet samt information om fiskeriet. 

• Erhvervsudvikling - Projektet skal øge omsætningen og skabe flere jobs i Limfjordslandet. 
• Branding - Projektet skal øge kendskabet til og markedsføre lystfiskeriet i hele Limfjordslandet 

 
Bilag: 

• Projektbeskrivelse Havørred Limfjorden 
• Strategi 2018-2020 - pixifolder 

 
Orientering om Havørred Limfjorden blev taget til efterretning. 
 

4. Minivådområder 
 
Indstilling  
Embedsmandsgruppen indstiller: 

• At Limfjodsrådet drøfter brev til Miljø- og Fødevareministeren vedr. forbehold for areal- og 
omkostningseffektivitet i vådområdeindsatsen. 

 
Baggrund: 
Udkast til bekendtgørelse for minivådområder med kort og vejledning er sendt i høring i perioden 6. juni 
– 26. juni 2017. Limfjordsrådets Sekretariat har svaret, at sekretariatet ikke har bemærkninger til 
høringsforslaget.  
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Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Det primære formål er at 
reducere kvælstofbelastningen. Som sekundær effekt reducerer minivådområder også fosfor til 
vandmiljøet.  
 
Oplandskonsulenter involveres i forhold til korrekt placering, dimensionering og design af det enkelte 
minivådområde. 
 
Sekretariatet præsenterer ordningen og forslag til brev til Miljø- og Fødevareministeren 
 
Bilag: 

• Udkast til brev til Miljø- og Fødevareministeren eftersendes. 
• Udkast til bekendtgørelse for minivådområder vedlægges. 
• Udkast til vejledning om tilskud til etablering af minivådområder vedlægges. 
• Kort som viser udpegning af områder, hvor der kan etableres minivådområder ses 

her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?page=&profile=naer - Klik på "minivådområder" ude til 
venstre og derefter på "udpegningskort for minivådområder". 

 
Indstilling godkendt – Orientering om ordningen blev taget til efterretning. Bemærkning i udkast til 
ministerbrev om, at tilsynet med minivådområdeanlæggene ”kunne foretages sammen med de 
kommunale landbrugstilsyn” slettes. 
 

5. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt) 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Vp2-N-VOP godkendes. 
• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning. 
• Behov for screening efter nye vådområdeprojekter drøftes. 

 
Baggrund: 
Sekretariatet orienterer om status for N-Vandoplandsplanerne. Næste ansøgningsrunde er 15. juni 2017 
– 5. september 2017. 
 
Ifølge VOP’en skal følgende projekter ansøges i næste ansøgningsrunde: 

Projekt Kommune Kvælstofreduktion Økonomi 
Svenstrup Å Holstebro 8,6 80.000 
Madsbjerg Enge Morsø, Madsbjerg Enge 9,8 60.000 
Lillevig Morsø  9,0 705.000 
Fald Å Lemvig 2,6 430.000 
Ryå Jammerbugt 18 400.000 
Landbæk Jammerbugt 1,7 350.000 
Skelslund Jammerbugt 1,5 350.000 
Birkebækken Vesthimmerland 7,6 300.000 
Serup Å Struer 6,3 70.000 
Skive-Karup Å (realisering) Skive 45 61.040.000 
I alt  110,1 63.785.000 

 
Der er i Miljøstyrelsen stort fokus på, at der beløbsmæssigt bliver ansøgt, det beløb VOP’en ”lover”. 
 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?page=&profile=naer
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I lyset af igangsætningen af en ny minivådområdeordning, herunder udpegningen af området til 
minivådområder er det relevant at drøfte om der skal ansøges yderligere projekter i næste 
ansøgningsrunde, samt om der skal iværksættes en screening efter nye projektområder. 
 
Bilag  

• Vp2-N-VOP version 6 vedlægges 
 
Indstilling godkendt – Sekretariatet tager kontakt til medlemskommuner med henblik på en afklaring 
af, hvor vådområdeindsatsen evt. kan fremskyndes –Ved Harre Nor er der eksempelvis 
lodsejerinteresse for at gå i gang nu. 
 

6. Vandrådsarbejdet i 2017.  
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017, herunder næste møde i vandrådet og 
tidsplan generelt. 

 
Baggrund:  
Sekretariatet orienterer om de to afholdte møder i vandråd og status for vandrådsarbejdet generelt.  
 
I den hidtidige model for vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden er der lagt op til politisk behandling 
af opgave 1 i august – september og af opgave 2 i november – december. Det kan i stedet være relevant 
at have én behandling i slutningen af året. Det ændre dog ikke på, at opgave 1 mest hensigtsmæssigt 
afsluttes i vandrådet hurtigst muligt, så der er tid til opgave 2 i efteråret. 
 
Sekretariatet orienterede om vandrådsarbejdet og nogle af de udfordringer, der er i forhold til 
opgaven, herunder en frustration i Vandrådet over den første obligatoriske opgave, der er meget låst 
af kriterierne.  
 
Vandrådet har endvidere givet udtryk for, at kriteriet om eksempelvis slyngningsgrad ikke gav mening 
alle steder.  
 
Ovenstående har betydet, at mange af de godt 200 vandområder, der ønskes set på nu, egentlig 
vedrører spørgsmålet om kunstige og stærkt modificerede vandområder (opgave 2), som vi først 
kender kriterierne for omkring sommerferiestart. 
 
Der henvises til vedlagte slides vedr. tidsplan m.v. 
 

7. Presse         
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 
 
Nordjyske har henvendt sig vedr. en artikel om minivådområdeindsatsen. 
 

8. Orientering/Bordet rundt. 
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• Water CoG (interreg-projekt) 
 
Sekretariatet orienterede om interreg-projektet, herunder pilotområderne med inddragelse af 
landbruget i vådområdeindsatsen og helhedsplan for Ryå. Endvidere orienterede Sekretariatet om et 
mødeforum i regi af projektet om den fremadrettede forvaltningsstruktur omkring vandplanarbejdet 
(der henvises til vedlagte slides). 
 

9. Eventuelt 
 
SEGES har udarbejdet en ny rapport vedr. vandplanerne og udfordringerne i forhold til landbrug i 
oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet ønsker, at afholde en temadag om emnet i efteråret. 
 
Formandskabet påpegede, at mange aktører, der hver arbejder med vandplanprojekter i det åbne 
land, betyder, at helheden kan tabes. Der er behov for, at kommunerne / VOS’erne har en styring af 
indsatserne, så man kan sikre, at målene nås bedst muligt. 
  
 
 


