Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision:
”En ren og bæredygtig Limfjord”
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”Limfjordsrådet er i beslutninger og handlinger først og fremmest fokuseret på målet om
den rene og bæredygtige Limfjord”.

Baggrund
Med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet blev det
på Limfjordsrådets møde 17. december 2010 besluttet at igangsætte et arbejde med Rådets vision
herunder udarbejdelse af et strategipapir, der præciserede rammerne for Rådets arbejde.
Strategipapiret skulle fungere som retningsviser / bindeled mellem Limfjordsrådets vision og
Rådets årlige handlingsplansarbejde.
Strategipapiret blev efterfølgende udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets ”Visionsworkshop”
den 27. maj 2011. Rammerne for arbejdet var sat ud fra Limfjordsrådets vedtægter.
I 2014 besluttede Limfjordsrådet, at det var tid til at revidere dette strategipapir og en ny
”Visionsworkshop” blev afholdt 23. januar 2015. Indeværende notat summerer Limfjordsrådets
strategi frem mod 2020.

Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden – Vådområde- og ådalsindsatsen
Limfjordsrådet varetager som Vandoplandsstyregruppe for Limfjorden en række opgaver fastlagt i
”Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige
indsats på vand- og naturområdet”:
1. Udarbejder og reviderer løbende en vandoplandsplan, hvoraf mulige projekter, herunder
forventet tilknyttet økonomi, fremgår.
2. Beslutter hvilke områder der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for.
3. Identificerer egnede projekter og prioriterer hvilke projekter og i hvilken rækkefølge, de
pågældende kommuner skal indstille disse til staten med henblik på bevilling til realisering.
4. Indrapporterer status for fremdriften i vandoplandet til den nationale styregruppe to gange
årligt.
I virket som Vandoplandsstyregruppe vedtages beslutninger jf. vedtægterne ved flertal af de
afgivne stemmer (én stemme per medlemskommune).
Limfjordsrådets Sekretariat understøtter kommunernes projektejerrolle ved at tilbyde udlån af
medarbejdere (samlet ~2 normeringer) til projektstyring og løsning af konkrete opgaver i
forbindelse med vådområde- og ådalsindsatsen.

Øvrige vandplanindsatser
Limfjordsrådet koordinerer øvrige kommunale vandplanindsatser (vandløbsindsatsen i 2.
generations vandområdeplaner) i oplandet til Limfjorden og sikrer den lokale
interessentinddragelse som fascilitator af Vandrådet for Limfjorden. Der er i Limfjordsrådet enighed
om, at vandrådsarbejdet er vigtigt og at det skal videreudvikles.
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Limfjordsrådets Sekretariat understøtter kommunernes projektejerrolle med fælles medarbejdere
(samlet ~2 normeringer) til projektstyring og løsning af konkrete opgaver i forbindelse med
vandløbsindsatser.

Limfjordsrådet
Ud over ”bundne” opgaver forbundet med rollen som Vandoplandsstyregruppe virker
Limfjordsrådet inden for rammerne af vedtægternes formålsparagraf.

Beslutninger i Limfjordsrådet
Limfjordsrådet er bevidst om:







At det ikke har kompetencer, der går over de enkelte byråd. Limfjordsrådet vil sikre en
veldefineret platform med tydelige rammer indenfor hvilken, Limfjordsrådet kan
politikoptimere til gavn og støtte for medlemskommunerne.
At når 18 medlemskommuner enstemmigt og uden forbehold udtaler sig i fællesskab er
budskabet meget stærkt sammenlignet med udtalelser fra de enkelte kommuner hver især.
At beslutninger i Rådet skal tages under hensyn til de øvrige medlemskommuner og
gennem en afvejning af medlemskommunernes og egne interesser.
At Limfjordsrådet har 18 medlemskommuner og ikke altid kan arbejde som konsensus
gruppe. Uanset dette vil Limfjordsrådet altid være et stærkt dialogforum. I relation til
eksterne parter kan også væsentlige forbehold fra en eller flere medlemskommuner bidrage
til at kvalificere udtalelser, hvis disse defineres og indeholdes i breve m.m. fra
Limfjordsrådet.
At bidrag / belønningsbalancen skal synliggøres. Det vil ikke nødvendigvis være alle
medlemskommuner, der får lige meget ud af alle tiltag / projekter, der iværksættes i regi af
Limfjordsrådet. De kommuner, der får mest ud af tiltag / projekter, er også dem, der
bidrager mest til disse.

Formalia i forbindelse med beslutninger i Limfjordsrådet er beskrevet i Rådets Forretningsorden
(vedtaget 17.05.2010).

Samarbejde med organisationer og påvirkning af beslutningstagere.
Limfjordsrådet er et kompetent råd, der kvalificerer dagsordenspunkter i de kompetente
organer – Limfjordsrådet er dagsordenssættende!
Limfjordsrådet er et kompetent råd, der kan være faglig sparringspartner til staten og kvalificere
dagsordenspunkter i de kompetente organer som KKR. Limfjordsrådet er klar over, at når
embedsmænd og politikere står sammen om at få skrevet dagsordenen, så står den stærkt.
Så langt som der er konsensus sendes udtalelser med Limfjordsrådet som afsender. I det omfang
der ikke er konsensus vil det hensigtsmæssigt være Borgmestrene, der drøfter sagen.
Limfjordsrådet ved, at man sammen står stærkere og vil forsat søge samarbejde med strategiske
samarbejdspartnere. Der tænkes her specielt på KL m.fl.

Formandskab:

Næstformandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk

3

Limfjordsrådet vil indgå i dialog med de strategiske samarbejdspartnere således, at Limfjordsrådet
bedst muligt komplementerer arbejdet med at opnå en ren og bæredygtig Limfjord:



I sager hvor Limfjordsrådet og KL har fælles interesse vil Limfjordsrådet parallelt med KL
søge at påvirke eksterne parter (ministerier, Folketingets Teknik og Miljøudvalg, regioner
m.v.) – Der søges herved skabt en strategisk bro / alliance.
I øvrige sager vil Limfjordsrådet alternativt søge at påvirke KL i forbindelse med
forhandlinger af betydning for Rådets arbejde med at opnå en ren og bæredygtig Limfjord,
herunder implementering af virkemidler og økonomien forbundet hermed. Opnås der ikke
forståelse for Limfjordsrådets synspunkter besluttes den videre fremgang på Rådsmøde og
fra sag til sag.

Limfjordsrådet vil arbejde for et kvalificeret beslutningsgrundlag – Bl.a. gennem faglige input /
materiale fra Embedsmandsgruppen understøttes KL / KTC m.v. i forbindelse med høringer etc.
relevant for Limfjordsrådets virke. Eksempler på relevante høringer omfatter:




Andre myndigheders planer og programmer, der kan påvirke Limfjorden herunder Statens
udkast til vandområdeplaner og Statens udkast til overvågningsprogrammer (NOVANA) etc.
Udkast til lovgivning relevant for Limfjorden, herunder bekendtgørelser om
vådområdeindsatsen, bekendtgørelse om færdsel med vandscootere m.v.
Konkrete projekters og tilladelsers indvirken på Limfjorden, herunder eksempelvis 3.
Limfjordsforbindelse, miljøgodkendelser af større virksomheder med udledning til
Limfjorden etc.

Nye indsatsområder – Visionsarbejdet 2020
De bærende principper i samarbejdet:





Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab
Limfjordsrådet er facilitator i forhold til kommunerne
Limfjordsrådet understøtter lokale løsninger
Kommunerne er entreprenører for staten, Limfjordsrådet er koordinerende

Fællesskab om fakta og overvågning

Der skal være fælleskab om fakta – Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab!
Det er en udfordring og en nødvendighed at få en tilstrækkelig dialog med samarbejdsparter /
staten om en fælles forståelse af fakta.
Limfjordsrådet er i den forbindelse opmærksom på, at:
 Fakta ses med baggrund i viden og overbevisning.
 Der vil altid være forskellige holdninger til hvor meget dokumentation, der er behov for, for
at træffe en beslutning.
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Fakta ændrer sig – Der kommer hele tiden nye forskere/viden til. Man er nød til at tage
udgangspunkt i den viden, der er i dag og handle ud fra dette.
Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab med henblik på en fælles forståelse af, hvad fakta
handler om. Limfjordsrådet vil tilstræbe, at dialogen og en fælles forståelse med Staten øges og i
den forbindelse inddrage vidensinstitutioner og forskere.
Limfjordsrådet er troværdigt og bidrager til overvågning og det ”faktabaseret” miljøarbejde!
Limfjordsrådet er troværdigt og Limfjordsrådet kunne i højere grad bidrage til, hvordan
overvågningen af fjorden skal være.
Øgede data / fakta styrker kommunernes miljøarbejde, der skal være ”faktabaseret”. Regelsæt og
mål er ens og nationalt fastsat, mens udmøntningen skal fastholdes på det lokale niveau.
Limfjordsrådet er opmærksom på, at en hvis grad af ensartethed i den lokale håndtering er
hensigtsmæssig. På vandoplandsniveau ses derfor synergifordele i at udarbejde fælles faglige
retningslinjer – Limfjordsrådet er i den forbindelse opmærksom på, at udfordringen i at udarbejde
fælles administrationsgrundlag skal kunne håndteres.
Værdiskabelse

Beskyttelse og benyttelse af fjorden kan følges ad!
Limfjordsrådet har haft stor succes. Det skal der bygges videre på – Både for så vidt angår
udviklingen på land og i fjorden.
Limfjordsrådet vil arbejde for, at de statslige miljøtiltag i relation til Limfjorden bidrager til
værdiskabelse i regionen. Der skal være både beskyttelse og benyttelse – En kobling mellem
biodiversitet og erhvervsudvikling. Det gode eksempel er etableringen af kompensationsopdræt af
muslinger, der både kan fungere som ”naturpleje” i Limfjorden og som på land potentielt kan
bruges i en erhvervsudvikling med produktion af økologisk kyllingefoder.
Vi går fra virkemiddelkatalog til effektiv værktøjskasse!
For at opnå størst mulig synergieffekt er det vigtigt, at det statslige virkemiddelkatalog erstattes af
en effektiv værktøjskasse med mange virkemidler, der stilles til rådighed for kommunerne.
Limfjordsrådet er bevidst om, at det netop er på det lokale niveau synergierne skal skabes.
Limfjordsrådet ved, at vandmiljøindsatsen omkring Limfjorden har betydning for andre fagområder
(plan, turisme m.m.) og vil iværksætte tiltag og indgå i større inspirationsfællesskaber for at sikre
mest mulig værdiskabelse.
Turisme

Limfjorden skal være ”driver” i et turistsamarbejde!
Projektet ”Havørred Limfjorden” er nu iværksat og der skal med afsæt heri være et forsat fokus på
oplevelsesøkonomien omkring Limfjorden. Med fjorden som den oplagte ”driver” vil Limfjordsrådet
arbejde for et tættere turistsamarbejde og den fælles fortælling om fjorden. Med en erkendelse af,
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at ”tematiseret turisme” potentielt kan være en god overlevelsesstrategi for de mindre samfund
præget af fraflytning, hentes inspiration fra andre kommunale turistsucceser og -samarbejder som
”Cold Hawaii” og Naturturisme I/S m.fl. Eksempler på relevante temaer er visionerne om:
 Stenrev i Limfjorden, der er en miljø- og naturmæssig gevinst og som samtidig kan virke
som et dykkerparadis.
 En Limfjordsrute med shelters, hoteller, campingpladser m.v. langs hele fjorden – Man kan
vandre og cykle fra den ene location til den næste og få bagagen hentet/bragt.
Bæredygtighed

Bæredygtighed både i relation til fjorden og på land!
For både at styrke erhverv, miljø og økonomi er der behov for, at de lokale kompetencer i
Limfjordsrådet styrkes og ovennævnte synergier findes. Der skal være bæredygtighed både i
relation til fjord og på land.
Limfjordsrådet vil i den forbindelse udvikle bæredygtighedsmål / - indikatorer, der afspejler disse
ønskede resultater af miljøindsatsen – Koblingen mellem Limfjorden og det der giver
bæredygtighed på land skal overvåges / synliggøres.
Klima

Klimaudfordringen håndteres!
Klima er en anden meget aktuel udfordring, der kræver samarbejde og koordinering på tværs af
kommunegrænserne. Planer og projekter med beslutninger om eksempelvis Thyborøn Kanal kan
få store direkte konsekvenser for alle kommuner, ligesom løsningsvalg kan få stor indflydelse på
miljøtilstanden i Limfjorden. Klima er således relevant og tæt knyttet til Limfjordsrådets øvrige virke
og en videreudvikling af samarbejdet / koordineringen omkring dette tema falder naturlig i
forlængelse af Rådets igangværende arbejde med miljø- og naturindsatsen.
Øvrigt
Limfjordsrådet vil understøtte kommunerne med fællesløsninger / driftoptimering for konkrete
opgaver som vedrører miljøbeskyttelse – Eksempelvis Miljøvagt, udbud af strandrensning m.v.

Limfjordsrådet som inspirerende og udviklende fællesskab
Limfjordsrådet vil gennem embedsmandsgruppen og tilhørende arbejdsgrupper medvirke til
dannelsen af netværk mellem medlemskommunerne til udveksling af erfaringer samt formidling,
deling og opbygning af viden.
Limfjordsrådet vil arbejde for at fremme nye projekt idéer, der kan give spin-off til fællesskabet.
Dette kan ske som projektejer eller gennem støtte til enkeltkommuner eller en gruppe af
medlemskommuner som ønsker at gennemføre et projekt.
Limfjordsrådet kan selv forestå konkrete projekter, der sigter mod en ren og bæredygtig Limfjord.
Fællesinteresser identificeres i dialog med medlemskommuner og eksterne interessenter.
Eksempler på nye / videreudviklet projekter kunne være:
1. Rensning af vand fra pumpe / digelag.
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2. Etablering af ”minivådområder” og ”stenrev”.

Limfjordsrådet som formidler
Limfjordsrådet vil formidle viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger til
medlemmer og andre via Rådets hjemmeside primært og supplere med pressemeddelelser m.v.
Besluttet på Limfjordsrådets møde 27.03.2015 og efterfølgende politisk godkendt i
medlemskommunerne.
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