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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
Tillægsdagsordenen udsendt 22.11.2017 vedr. ”Proces / flowskema vedr. lokalisering af egnede
minivådområder og snitflader mellem oplandskonsulenter, kommuner og Limfjordsrådets Sekretariat”
blev taget ind som pkt. 5.
2. Evaluering af Fjordhaveprojektet
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Orientering om status og evaluering af fjordhaveprojektet tages til efterretning.
Baggrund:
Efter knap 3 års spændende arbejde afsluttes fjordhaveprojektet ved årsskiftet. Der er i den forbindelse
ved at blive udarbejdet en evalueringsrapport, som samler op på erfaringerne med at etablere foreninger
i de fire fjordhavebyer Lemvig, Nykøbing Mors, Løgstør og Aalborg.
Sideløbene med evalueringsrapporten udarbejdes også en manual til at etablere nye fjordhaver. Her
samles de 3 års tekniske og praktiske erfaringer, som en hjælp og inspiration til etablering af nye
fjordhaver i og uden for Limfjorden.
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.
3. Forundersøgelse af mulighederne for naturgenopretning ud for Vejlerne.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Projekt med forundersøgelse af mulighederne for naturgenopretningsprojekt ud for Vejlerne
godkendes.
Baggrund:
Som orienteret om på Limfjordsrådets møde 10.02.2017 afholdt formandskabet møde med Aage V.
Jensen 30.01.2017, hvor det blev aftalt:
• At Limfjordsrådet i samarbejde med Jammerbugt og Thisted Kommuner ansøger Miljøstyrelsen
om finansiering af forundersøgelser til afklaring af fosforbelastningen til Lund Fjord.
• At Limfjordsrådet udarbejder oplæg til afklaring af mulige restaureringstiltag i Limfjorden i
tilknytning til De østlige Vejler.

2

Der er nu udarbejdet et forslag til et forprojekt, der skal afklare forudsætninger, perspektiver, indhold og
økonomi for gennemførelse af naturgenopretning i de lavvandede dele af Løgstør Bredning umiddelbart
syd for Vejlerne og af strandengene mellem Vejlerne og Aggersborg.
I søer er der en lang tradition for aktivt at gennemføre tiltag som medvirker til en bedre tilstand og
skubber på den proces, som lavere næringsstofkoncentrationer skaber forudsætninger for. I marine
områder og herunder i vore fjorde er der ikke den samme tradition for naturgenopretning, men der er
dog i de senere år igangsat flere projekter, som har det fælles formål at indhente viden om muligheder
og effekt af marin naturgenopretning.
Reetablering af tidligere tiders ålegræsbede, holme og stenrev i Limfjorden er relevante og nødvendige
tiltag hvis natur – og miljøforhold skal forbedres markant.
Projektets budget er i størrelsesorden 510.000 kr. som finansieres af Aage V. Jensen, Vidensinstitutioner
og nogle medgåede timer fra Limfjordssekretariatet.
Bilag:
• Følgebrev vedr. forprojekt – Løgstør Bredning
• Bilag 1. Projektoplæg Løgstør Bredning Vejlerne aug.2017
Det kunne være relevant at tænke fisk ind i projektet.
Økonomien i projektet fremgår af slides. Der søges pt. midler ved Miljøstyrelsen (MST). Hvis der ikke
opnås medfinansiering fra MST, vil der alternativt være en kommunal medfinansiering.
Indstilling godkendt.
4. Vandrådsarbejdet i 2017.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet drøfter status for vandrådsarbejdet i 2017, herunder tager vandrådets forslag og
råd vedr. afgrænsning af vandområder i vandplanerne samt forslag til kandidater til kunstige og
stærkt modificerede vandområder til efterretning.
Baggrund:
Sekretariatet orienterer om vandrådsarbejdet herunder processen; seneste møde i vandrådet samt
vandrådets indstilling til kommunalbestyrelserne vedr. afgrænsning af vandområder i vandplanerne og
forslag til kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder.
Dansk Akvakultur har i forbindelse med vandrådsarbejdet rettet henvendelse til Limfjordsrådet med
bilagsnotat – Dette materiale vedlægges dagsordenen.
Bilag:
• Vandrådets generelle tilbagemelding til kommunerne vedr. vandrådsarbejdet i oplandet til
Limfjorden.
• Procesnotat for vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden.
• Henvendelse fra Dansk Akvakultur til Limfjordsrådet om vandrådsarbejdet samt bilag - notat om
retlige kritikpunkter på vandløbsområdet.

3

Indstilling godkendt – Notat om vandløb i vandplanerne blev udleveret (vedlægges referatet).
Der var enighed om at sende den foreslåede indstilling (jf. slides) fra Limfjordsrådet til kommunernes
politiske behandling.
5. Proces / flowskema vedr. lokalisering af egnede minivådområder og snitflader mellem
oplandskonsulenter, kommuner og Limfjordsrådets Sekretariat (Tillægsdagsorden).
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller,
• At Limfjordsrådet godkender proces / flowskema vedr. lokalisering af egnede minivådområder og
snitflader mellem oplandskonsulenter, kommuner og Limfjordsrådets Sekretariat.
Baggrund:
Med den nye minivådområdeordning faciliterer oplandskonsulenter minivådområdeindsatsen generelt
og involveres i forhold til korrekt placering, dimensionering og design af de konkrete minivådområde.
Dette er bl.a. drøftet på Limfjordsrådsmødet den 10. februar 2017. Forslag til proces / flowskema vedr.
koordineringen af vådområde- og minivådområdeindsatsen præsenteres på mødet.
Bilag:
Minivådområder - Udkast til proces for 2018
Indstilling godkendt.
6. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Nordjyske havde meddelt inden mødet, at de gerne ville have et interview efter Limfjordsrådsmødet.
Der var ikke bemærkninger til dette.
7. Orientering/Bordet rundt.
• Havørred Limfjorden
• Regnskab 2017
• Stenrev
• Henvendelse fra Fjordvenner.dk vedr. projekt med udsætning af fisk (vedlægges).
Sekretariatet orienterede om havørred Limfjorden, hvor de fleste kommuner nu er med. Projektet
bliver gennemført eventuelt i en tilpasset udgave, hvis der skulle være kommuner, der beslutter sig for
ikke at være med.
Sekretariatet orienterede om regnskab 2017. Under hensyntagen til kommende indtægter fra
uafsluttede projekter vil resultatet forventeligt være tilfredsstillende.
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Ny video om stenrevet blev vist og kan genses her:
Y:\Limfjordssekretariatet\Stenrev - Choilbalfilm\Limfjordsraadet31_10_17.mp4
Vedr. henvendelse fra Fjordvenner.dk var der enighed om, at Limfjordsrådet afventer oprensningen af
fjorden inden der tages stilling.
Formanden for Limfjordsrådet orienterede om:
• At formandskabet i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2018 i Aalborg vil forsøge,
at samle borgmestrene i Limfjordskommunerne med henblik på en forventningsafstemning til
det nye Limfjordsråds arbejde.
• Deltagelse i en følgegruppe til et forskningsprojekt, som skal belyse mulighederne for at
reducere kvælstofudledningen til Limfjorden via øget biomasseproduktion i forbindelse med
omlægning til flerårige græsafgrøder.
8. Eventuelt
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