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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Dagsorden godkendt. Behandling af henvendelse fra Fjordvenner.dk blev drøftet sidst på mødet
2. Screening for vådområder
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen drøfter:
• Screening af limfjordsoplandet med henblik på at finde yderligere vådområder drøftes.
• Stillingtagen til tilbud fra rådgiver vedr. screening af Limfjordsoplandet.
Baggrund:
På embedsmandsgruppens møde den 16. juni 2017 var der enighed om, at det ville være relevant med
en screening af limfjordsoplandet med henblik på at finde yderligere vådområder i forhold til at nå målet,
og til en dialog med oplandskonsulent m.v. Det blev besluttet, at Sekretariatet afklarer muligheden for
konsulentbistand til en screening af limfjordsoplandet, herunder prisen for forskellige niveauer af
screening.
Som bilag vedlægges tilbud i forhold til at få udarbejdet en GIS-baseret analyse, der kan give et overblik
over mulighederne for placeringer af vådområder i oplandet til Limfjorden. I den forbindelse har rådgiver
udarbejdet et første forslag til indhold og funktion af en sådan GIS-analyse. Forslaget præsenteres på
mødet.
Bilag:
• Tilbud på udvikling af GIS-værktøj til vådområder
Der var enighed om, at der var behov for en screening af oplandet. Embedsmandsgruppen afklarer, om
kommunerne hver især selv kan forestå screeningen i egen kommune. Indenfor en uge gives en
tilbagemelding herom til Sekretariatet.
Sekretariatet laver udbud med henblik på igangsætning af opgaven. Udgiften til løsning af opgaven
deles mellem kommunerne.
Det er vigtigt med tæt styring af projekt og konsulent.
3. Oplandskonsulenter.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet at proces / flowskema vedr. lokalisering af
egnede minivådområder og snitflader mellem oplandskonsulenter, kommuner og
Limfjordsrådets Sekretariat godkendes.
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Baggrund:
Med den nye minivådområdeordning faciliterer oplandskonsulenter minivådområdeindsatsen generelt
og involveres i forhold til korrekt placering, dimensionering og design af de konkrete minivådområde.
På Embedsmandsgruppemødet 16. juni 2017 blev det aftalt, at Sekretariatet tager kontakt til
oplandskonsulenterne og koordinerer i forhold til vådområdeindsatsen. I forhold til tilladelser m.v.
koordinerer oplandskonsulenterne med kommunens myndighedsfolk.
Sekretariatet præsenterer på mødet forslag til proces / flowskema vedr. koordineringen af vådområdeog minivådområdeindsatsen.
Indstilling godkendt. Inden notatet sendes til behandling i Limfjordsrådet, høres oplandskonsulenten i
LandboNord, om der skulle være bemærkninger til forslaget. Der arbejdes på en hurtig afklaring med
henblik på behandling af sagen på Limfjordsrådets møde den 24.11.2017.
Embedsmandsgruppen forventede, at notatet skulle forelægges som orienteringssag på udvalgsmøder
i kommunerne.
4. Vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden 2017
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Embedsmandsgruppen drøfter og tager stilling til håndteringen af opgaven med at
skønne/vurdere nødvendige restaureringstiltag i forhold til målopfyldelse og betydning for
vandstandsstigninger m.m.
• Status for vandrådsarbejdet i øvrigt drøftes.
Baggrund
Vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden har været udfordret.
Vedr. vandrådsopgave 2 med udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder,
skal disse jf. vejledningen vurderes i forhold til, hvilke restaureringstiltag, der skal til for at opnå
målopfyldelse, og hvad dette vil få af betydning for vandstandsstigninger / negative konsekvenser for
aktiviteterne i vandløbet (Staten analyserer efterfølgende for samme). Vandrådet vil gerne involveres i
denne del af opgaven.
Bilag:
• Vandrådets generelle tilbagemelding til kommunerne vedr. vandrådsarbejdet i oplandet til
Limfjorden.
• Procesnotat for vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Sekretariatet orienterede om status for vandrådsarbejdet (der henvises til vedlagte slides).
Indstilling blev godkendt.
Der var enighed om, at embedsmandsgruppen sikrer, at opgaven med at få skønnet/vurderet
nødvendige restaureringstiltag i forhold til målopfyldelse og betydningen for vandstandsstigninger
prioriteres.
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5. Forundersøgelse af mulighederne for naturgenopretning ud for Vejlerne.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at projekt med forundersøgelse af
mulighederne for naturgenopretningsprojekt ud for Vejlerne godkendes.
Baggrund:
På formandskabets møde med Aage V. Jensen 30.01.2017 blev det 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.
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
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides, hvoraf økonomien også fremgår. Der er endnu
ikke givet tilsagn til bidraget fra Miljøstyrelsen.
6. Havørred Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At status for næste fase af Havørred Limfjorden projektet drøftes.
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Sekretariatet orienterede om møde med Struer Kommune. Havørred Limfjorden projektet afventer
tilsagn fra enkelte kommuner. Projektet bliver gennemført eventuelt i en tilpasset udgave, hvis der
skulle være kommuner, der beslutter sig for ikke at være med.
Der skal fremadrettet arbejdes mere med forankring og lægges mere energi i at sikre ejerskab til
Limfjordsrådets strategi.
7. Evaluering og fokus på det forsatte arbejde ved det nye Limfjordsråd efter valget
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At embedsmandsgruppen drøfter arbejdet i det nye Limfjordsråd efter valget.
Baggrund:
På Limfjordsrådets møde 15.09.2017 blev der udtrykt tilfredshed med de opnåede resultater i
indeværende valgperiode.
Rebild kommunes repræsentant efterspurgte mere politisk debat. Flere rådsmedlemmer påpegede at
Limfjordsrådet er rådgivende og den enighed/konsensus, der er omkring de faglige udmeldinger, der
kommer fra Limfjordsrådet, styrker fællesskabet og lydhørheden i Styrelser samt på Christiansborg. De
mere politiske diskussioner kan så i stedet finde sted i KKR-regi.
Konkrete eksempler på noget der kunne arbejdes videre med, var eksempelvis videreudvikling af
”Havørred Limfjorden-projektet” til at omfatte kystturisme mere bredt. Klima er endvidere en anden af
de store udfordringer, der går på tværs af kommunegrænser og som kunne være hensigtsmæssig at øge
samarbejdet om.
Skive Kommunes repræsentant anbefalede, at den biologiske fakta-orienterede tilgang blev fastholdt.
Det kunne eksempelvis i være i et ålegræsprojekt eller lignende.
Der var enighed om:
• At gennemføre en strategiproces lig den, der er kørt de foregående gange, hvor et nyt
Limfjordsråd er tiltrådt. Strategien skal forankres op i byrådene.
• Der holdes fast i, at Limfjordsrådet er et fagligt forum.
• Kommunerne har fået en ny opgave på tværs af kommunegrænser med kystbeskyttelse, som
kunne drøftes og evt. koordineres i regi af Limfjordsrådet.
• Temadag vedr. kyst, klima og ressourceoptimering kunne afholdes først i det nye år.
• Workshop/temadag om vandløb og klima – helhedsplaner/-projekter kunne tages op på et
andet møde.
• Det nye Limfjordsråd forventes at være udpeget, så første møde kan afholdes midt i februar. Et
forudgående embedsmandsgruppemøde kan afholdes ult. jan./primo feb. Sekretariatet
indkalder.
• Embedsmandsgruppens møder afholdes som udgangspunkt, der hvor Limfjordsrådet
efterfølgende afholder møder.
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8. Kommende møde i Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter næste møde i Limfjordsrådet.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 24. november 2017 i Aalborg – Mødet starter kl. 9.00.
Foreløbige dagsordenspunkter er:
• Godkendelse af dagsorden.
• Vandrådsarbejdet.
• Proces / flowskema vedr. lokalisering af egnede minivådområder og snitflader mellem
oplandskonsulenter, kommuner og Limfjordsrådets Sekretariat
• Evaluering af Fjordhaveprojektet
• Forundersøgelse af mulighederne for naturgenopretning ud for Vejlerne
• Presse.
• Orientering/Bordet rundt.
• Eventuelt
Forslag til dagsorden blev godkendt med bemærkning om:
• Henvendelse fra Fjordvenner.dk er stilet til Limfjordsrådet og tages på som et punkt på
rådsmødet.
• Vedr. punkt om ”Proces/flowskema vedr. lokalisering af egnede minivådområder og snitflader
mellem oplandskonsulenter, kommuner og Limfjordsrådets Sekretariat” henvises til
bemærkninger i indeværende referat pkt. 3.
• Status for videreførelsen af Havørred Limfjorden projektet tages på som orienteringspunkt.
9. Orientering/Bordet rundt.
• Vandmiljøet går tilbage
• Regnskab 2017
Sekretariatet orienterede kort om den seneste mediedebat om ”Vandmiljøet går tilbage”.
Regnskab 2017 vil forventeligt vise et negativt resultat, og en deraf følgende negativ egenkapital
ultimo 2017. Under hensyntagen til kommende indtægter fra uafsluttede projekter vil resultatet
forventeligt alligevel være tilfredsstillende. Der sendes ikke a’conto regninger på uafsluttede projekter.
10. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt.
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