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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Udarbejdelse af årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden godkendes af
Limfjordsrådet.
Baggrund:
På sidste Limfjordsrådsmøde blev det besluttet at udarbejde en sammenhængende overblik over status
for vandplanindsatserne i oplandet til Limfjorden. Årsberetningen udarbejdes med henblik på:
 Løbende orientering af Limfjordsrådets politikere om arbejdet og de kommunale udfordringer i
projekterne.
 Dokumentation og synlighed vedr. fremdriften i den store indsats kommunerne leverer i
forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Denne er vigtig i forbindelse med
drøftelser om vandplanernes setup og indsatser, herunder:
o Dialogen med KL.
o Dialogen med FødevareErhverv / Naturstyrelsen og Limfjordsrådets dialog med de
nationale politikere om økonomi, ressourcer, faglige problemstillinger,
interessentudfordringer m.m.
o Dokumentationen af og informationen om især vandløbsindsatserne er endvidere en
vigtig del af fortællingen om, hvorfor det er godt at fiske havørreder i Limfjorden.
Oplysninger om status for vandløbsindsatserne er hentet ved teknikergruppen.
Bilag:


Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden eftersendes.

Indstilling godkendt. Det beskrives kort, hvordan Limfjordsrådet har engageret sig i dialogen med
staten om behovet for forbedringer i relation til vandplanprocessen herunder behovet for, at der er
fællesskab om fakta med mere overvågning og dialog med det lokale niveau om fælles forståelse af
data og overvågning.
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Formuleringen sendes i kort høring ved Limfjordsrådet.
3. Landbrugspakken
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orienteringen om landbrugspakken tages til efterretning.
 Limfjordsrådets arbejde i relation til Landbrugspakken drøftes.
Baggrund:
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om en fødevare‐ og
landbrugspakke, der skal skabe bedre rammer for fødevare‐ og landbrugssektoren.
Pakken indeholder en række initiativer inden for hovedområderne:
 Bæredygtigt grundlag
 Øget råvaregrundlag
 Styrket konkurrenceevne
 Udvikling af fremtidens fødevareproduktion
 Fremsynet eksportindsats
Sekretariatet gennemgår aftalens indhold.
Bilag:
 Aftale om Fødevare‐ og landbrugspakke.
Indstilling godkendt. Der var enighed om, at den reviderede dagsordens pkt. 1 for møde med Miljø‐ og
Fødevareminister Eva Kjer Hansen generelt afspejler relevante temaer i Landbrugspakken i relation til
Limfjordsrådets arbejde.
4. Udpegning af medlemmer til styregruppe for stenrevsprojektet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 Limfjordsrådet udpeger medlemmer til styregruppen for stenrevsprojektet.
Baggrund:
Jf. samarbejdsaftalen mellem Miljø‐ og Fødevareministeriet ved Naturstyrelsen og Limfjordsrådet ved
Aalborg Kommune deltager Naturstyrelsen og Limfjordsrådet i styregruppen for stenrevsprojektet.
Aalborg Kommune varetager i forhold til Limfjordsrådet det formelle projektejerskab for projektets
gennemførelse og er som juridisk enhed ansvarlig for økonomien, herunder regnskabsaflæggelse,
revision m.m. Det er i den forbindelse tidligere besluttet, at Jan Thaysen fra Aalborg Kommune deltager i
den kommende styregruppe for etablering af stenrev.
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Ud over Jan Thaysen deltager formandskabet, Henrik Damsgaard (Jammerbugt Kommune), samt
Michael Damm og Torben Bramming Jørgensen (Sekretariatet) i styregruppemøderne.
5. Formandskabets møde med Miljø‐ og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
 Formandskabets møde med Miljø‐ og Fødevareministeren drøftes.
Baggrund:
Formandsskabet afholder den 4. februar 2016 møde med Miljø‐ og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Baggrunden er Limfjordsrådets henvendelse fra juli med invitation til møde om vandområdeplanerne for
perioden 2015‐2021. På sidste Rådsmøde blev det besluttet, at drøfte:



Tilskudsordninger til større vandløbsprojekter ‐ Katalog med barrierer for gennemførelse af
vandløbsindsatser.
Helhedsplaner for vandløb.

På sidste Limfjordsrådsmøde blev det aftalt, at Sekretariatet udarbejder en oversigt over, hvilke konkrete
kommunale kerneprojekter der ikke kan finansieres med det nuværende regelsæt. Disse fremgår af
vedlagte bilag. Sekretariatet præsenterer kort på mødet et oplæg om helhedsplaner for vandløb.
Bilag:
 Revideret dagsorden for mødet og foreløbigt katalog med barrierer for gennemførelse af
vandløbsindsatser. Sidstnævnte er et projektkatalog med vandløbsprojekter med manglende
omkostningseffektivitet – Disse projekter fremgår også af bilag under pkt. 6.
Der henvises til vedlagte slides og bilag.
6. Den Danske Naturfond
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Limfjordsrådet tager orientering om møde med Den Danske Naturfond til efterretning.
Baggrund:
Den Danske Naturfond er i øjeblikket i gang med at opbygge deres organisation, og forventer at have
strategien for, hvilke type projekter de vil arbejde med klar i starten af 2016.
Sekretariatet er i kontakt med fonden og har fra embedsmandsgruppen modtaget eksempler på mulige
mulige projekter inden for eksempelvis:
 Kerneprojekter i vandplanen, der er for dyre, men giver en stor naturmæssig gevinst.
 Ådalsprojekter, f.eks. større genslyngningsprojekter, som ikke er med i vandplanen.
 Vådområdeprojekter, der har en høj naturmæssig værdi, men som ikke kan finansieres af N‐ og P‐
vådområdeordningen eller lavbundsprojekter. Det kunne eksempelvis være naturgenopretning af
inddigede fjordarme eller strandenge.
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Retablering af moser eller andre CO2‐projekter.
”Tørre” naturprojekter, f.eks. opkøb af jord for at sikre større sammenhængende hedearealer
mv.

I første omgang er listen tænkt som en appetitvækker for Den Danske Naturfond og vil indgå i et møde på
embedsmandsniveau med fonden midt februar.
Bilag:
 Foreløbig liste over naturprojekter i oplandet til Limfjorden.
Indstilling godkendt.
7. Lavbundsprojekter
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orienteringen om status for lavbundsprojekterne tages til efterretning.
Baggrund:
Sekretariatet har været involveret i ansøgninger til projekter ved Lindholm å (Aalborg / Brønderslev),
Søndervese (Lemvig) samt Karby Enge og Hanstholm Å (Mors). Viborg Kommune har herudover indsendt
yderligere et projekt.
Ansøgningsrunder i 2016 er:
 15. januar til 15. marts
 15. august til 18. oktober
Indstilling godkendt
8. Vådområdeindsatsen (VOS pkt.)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at:
 Orientering om status for vådområdeindsatsen tages til efterretning.
 Strategi for vådområdeindsatsen i 2016 drøftes.
Baggrund:
Seneste udvikling omkring vådområdeindsatsen præsenteres. Sidste ansøgningsrunde havde frist 1.
oktober og ansøgningerne behandles forsat i Naturstyrelsen.
I relation til vådområde‐ og lavbundsindsatsen har Landboforeningerne flere steder rettet henvendelse
med henblik på at bidrage til løsning af opgaverne.
Indstilling godkendt – Der var enighed om fokus på interessentinddragelse jf. konklusionen under pkt.
9.
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9. Projektansøgning til Interreg ‐ Water Co‐Governance for sustainable ecosystems
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orienteringeren om mulighederne i pilotområdet Limfjorden vedr. mere konkrete delprojekter
med fokus på interessentinddragelse tages til efterretning.
Baggrund:
Projektet har fokus på en bottom‐up proces med øget interessentinddragelse i vandplanlægningen i
bestræbelserne på at opnå god økologisk tilstand.
De danske parter i projektet er SEGES, KL og Limfjordsrådet.
I forhold til Limfjordsrådet er der lagt op til et budget på 300.000 Euro. For så vidt angår
medfinansieringen var projektet oprindeligt tænkt sammen med ansøgningen til Velux Fonden.
Det er i Limfjordsrådet besluttet, at der arbejdes videre med projektet. Sekretariatet præsenterer på
mødet nærmere om indhold og mulighed for medfinansiering af projektet.
England (Lead), Holland, Tyskland og Sverige er repræsenteret i projektet.
Mere konkrete delprojekter med fokus på interessentinddragelse kunne være:






”Raising awareness” – Fjordhaver som Limfjordens ambassadør
Regional koordinering og interessentinddragelse ved vådområdeindsatser i oplandet til
Limfjorden.
Lokal involvering i indsatser med henblik på at sikre god økologisk tilstand i vandløbssystemer.
Stenrev – Involvering af interessenter i udvikling / etablering af nyt virkemiddel til henholdsvis
vandplan‐ og Natura 2000 indsatsen.
Projektområde Gjøl, Aalborg syd/Binderup Å og Hagens Møllebæk fra dNmark‐projektet kunne
være relevante at forsætte i Interreg projektet.

10. Revideret budget for 2016
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at:
 Udkast til revideret budget for Limfjordsrådet godkendes.
Baggrund:
Siden Rådets beslutning 12. juni 2015 om godkendelse af Limfjordsrådets budget for 2016, er der
iværksat nye projekter som ”Etablering af stenrev i Løgstør Bredning” og Interreg projektet ”Water Co‐
Governance”.
Sekretariatet præsenterer på mødet forslag til revideret budget for 2016.
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Bilag:
 Revideret budget for Limfjordsrådet i 2016.
Indstilling godkendes.
11. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
 At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Nordjyske har henvendt sig vedr. dagens drøftelser i Limfjordsrådet.
12. Orientering/Bordet rundt.





Afslag på projektansøgning til Horizon.
KKR‐Nordjyllands temamøde om Limfjordsrådet 12.02.2016.
Status på Fjordhaveprojektet.
Status på Stenrevsprojektet.

Vedr. KKR mødet afholdes der et tilsvarende temamøde for de kommuner i Region Midt, der også er
medlem af Limfjordsrådet.
Der var ikke yderligere punkter under Orientering/Bordet rundt.

13. Eventuelt
 Næste møde afholdes 8. april i Skive
Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.
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