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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Biomasseproduktion i Limfjordsoplandet
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Orienteringen om forskningsresultaterne tages til efterretning.
Baggrund:
Aarhus Universitet i Foulum fortæller om resultaterne fra nye forskningsprojekter, der viser, at øget
dyrkning af flerårige afgrøder, som for eksempel græs og kløvergræs, kan reducere landbrugets tab af
kvælstof til vandmiljøet. Ifølge de nationale vandområdeplaner skal der frem til 2027 ske en meget
betydelig reduktion i udledningerne af kvælstof til Limfjorden. I dele af Limfjordsoplandet kan det blive
meget vanskeligt at nå reduktionsmålene med kendte virkemidler som for eksempel vådområder og
efterafgrøder; og der er risiko for at det kan blive nødvendigt at braklægge dyrkningsarealer. Dyrkning af
flerårige græsafgrøder kan blive et virkemiddel, som dels løser udfordringen med vandområdeplanerne i
Limfjordsoplandet, dels sikrer landbrugs- og fødevareproduktion i området
Dette skyldes bl.a., at andre forsøg på AU Foulum har vist, at via bioraffinering er det muligt at udvinde
en betydelig del af proteinet i græsafgrøderne i en kvalitet, så den kan indgå i foderblandinger til svin og
fjerkræ. Det betyder, at græsprotein vil kunne erstatte importeret sojaprotein.
Forsøgene viser endvidere, at presseresten (pulpen) har større værdi som kreaturfoder sammenlignet
med almindeligt græsfoder. Pulpen kan dermed erstatte majs, som har et højt tab af nitrat ved
dyrkningen.
Indstilling godkendt, der henvises til vedlagte slides.
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3. Forarbejdning af søstjerner til proteinfoder til husdyr.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Orienteringen om søstjerner til proteinfoder tages til efterretning.
Baggrund:
I de senere år er der kommet et fokus på søstjerner som en uudnyttet ressource. Søstjerner har et
ekstremt højt proteinindhold. Samtidig er der også en gevinst for miljøet, da fangst af søstjerner vil
reducere kvælstof og fosfor i Limfjorden.
Søstjernerne er endvidere formentlig den væsentligste prædator, når det gælder muslinger og kan være
en væsentlig tabsvoldende organisme i forbindelse med bl.a. lineopdræt af muslinger.
Danish Marine Protein Aps fortæller på mødet om et projekt omhandlende opfiskning og forarbejdning af
søstjerner til proteinfoder til husdyr.
Indstilling godkendt.
4. N-vådområdeindsatsen (VOS-pkt.)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning.
• Formandskabet sender på Limfjordsrådets vegne et brev til ministeren om, at der bliver behov
for at kunne igangsætte flere end 20 % ekstra forundersøgelser.
Baggrund:
Ansøgningsfrister i 2018 er henholdsvis 5. januar – 13. marts og 15. juni – 4. september.
Sekretariatet orienterer om indsendte ansøgninger i netop afsluttede ansøgningsrunde, herunder
ændringer i VOP (se bilag).
Under forundersøgelsen vil en del af projekterne erfaringsmæssigt falde p.g.a. af manglende
lodsejerinteresse, værdifuld natur etc. Tilsvarende vil en del projekter blive væsentligt mindre end det
undersøgelsesområde, som forundersøgelsen dækker. Det er derfor vigtigt at have ”ekstra” projekter klar
til at sætte ind i VOP’en.
Bilag:
•

23.03.2018 Vop2-N-vop for Limfjorden version 12 vedlægges.

Indstilling godkendt, der henvises til vedlagte slides vedr. status.
5. Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Limfjordsrådet drøfter Water CoG projektet og 3. planperiode.
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Baggrund:
Projektets (Water Co Governance) mål er at finde en optimeret vandforvaltningspraksis og midlet er øget
lokal interessentinddragelse. Fokus i projektet er på mindre top-down-implementering af europæiske og
nationale direktiver og øget bottom-up løsninger.
Sekretariatet præsenterer på mødet status for pilotprojekterne med øget inddragelse omkring
vådområdeindsatsen, Grønne udviklingsplaner i landbruget samt arbejdet med helhedsplaner i Ryå.
Der har 2. marts 2018 i regi af Water CoG været afholdt møde med Departementet og Styrelserne om 3.
planperiode, hvor overvejelser om, hvorledes 3. generation vandområdeplan kan drage nytte af lokal
viden, og hvorledes forvaltningsstrukturen kan sammensættes så lokal viden og den overordnede
planlægning spiller sammen. Dette har også været et emne på formandskabets møde 9. marts 2018 med
Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Indstilling godkendt. De 6 slides vedr. ”Helhedsplan for Ryå og 3. planperiode” forventes at blive
præsenteret på formandskabets møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. maj 2018.
6. Limfjordsrådets regnskab for 2017
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender regnskab 2017 under forudsætning af, at revisionen ikke har
bemærkninger til regnskabet.
Baggrund:
Limfjordsrådets regnskab for 2017 er nu udarbejdet og sendes til revision.
Der overføres til 2018:
Sekretariatet
Projekter
Havørred Limfjorden
Fjordhaver
Stenrev
I alt

619.042
-87.434
133.169
-559.084
105.693

Vedr. projekterne er det Aalborg Kommune, der er juridisk enhed og dermed formelt set underskriver
samarbejdsaftaler ligesom Aalborg Kommune er juridisk ansvarlig for projektet (økonomi, fremdrift
m.m.).
Under projektforløbet af f.eks. stenrevsprojektet går der tid inden Aalborg Kommune kan viderefakturere
udgifter afholdt til underleverandører til Naturstyrelsen. Derfor har Aalborg Kommunes Miljø- og
Energiudvalg på møde 05.11.2015 godkendt, at Miljø- og Energiforvaltningen (Limfjordsrådets
Sekretariat) kan have udlæg på op til 2 mio. kr. mellem regnskabsårene. Mellem regnskabsårene 2017 og
2018 er dette udlæg som det fremgår af ovenstående eksempelvis på kr. 559.084
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Bilag:
Forslag til regnskab for 2017 vedlægges dagsordenen
Indstilling godkendt.
7. Limfjordsrådets budget for 2018
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender budget 2018.
Baggrund:
Sekretariatet præsenterer på mødet budget for 2017. Der er taget udgangspunkt i, at kontingentet
forbliver uændret (dog indexreguleret).
Bilag:
Forslag til budget for 2018 vedlægges
Indstilling godkendt.
8. Regulering af sæler i åer / Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
• At Limfjordsrådet følger sagen og afventer Miljø- og Fødevareministerens igangsatte afklaring
vedr. sælproblematikken.
Baggrund:
Miljøstyrelsen har 26.02.2018 afholdt dialogmøde i Holstebro med interessenter for lyst- og fritidsfiskere
og lokale kommuner. Mødet kom på baggrund af en række henvendelser fra bl.a. lystfiskere ved Karup Å,
hvor der opleves stigende problemer med, at spættede sæler søger op i åerne og forårsager skade på
fiskebestande.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har efterfølgende rettet henvendelse til Limfjordsrådet vedr.
opbakning eventuel med underskrift til at foretage en regulering af sælbestanden såvel i Limfjorden som i
vandløbene.
Ferskvandsfiskeriforeningen nævner problemer som:
•
•

•

Tilstedeværelsen i vandløbene er stigende i de sidste år. I Karup å helt til Karup by; i Skals å til
Klejtrup Sø; i Lindenborg å til Komdrup.
I Lindenborg å har foreningerne konstateret, at antallet af fangede havørreder er faldet med 54
%; at der er 41 % færre steder af gydepladser, hvor der er foretaget gydning og at der er kommet
en medlemstilbagegang på 25%.
6 sæler i et vandløb fortærer 7,5 tons føde om året.
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•

Foreningen mener, at turister aflyser bookninger og tager til andre åer for fiske.

Foreningen mener, at lodsejerne skal have lov til med almindelig jagtret at få let adgang til selektiv
bortskydning af sæler, uden besværlige og uhensigtsmæssige regelsæt, ligesom lystfiskerforeninger som
bruger og forpagtere af fiskeretten skal have lov til at foretage den nødvendige regulering.
Limfjordssammenslutningen har tilsvarende rettet henvendelse til Limfjordsrådet med en anmodning
om, at der i regi af Limfjordsrådet oprettes en internetbasseret ressource for indsamling af
sælobservationer inkl. mindst billed-/videomateriale, antal, tidspunkt og lokaliteter.
Limfjordssammenslutningen mener også, at skarv er et problem.
Ministeren har i brev (23.03.2018) skrevet til Skive Fritidsfiskerforening, at han er stærkt optaget af at
finde løsninger på den gode balance mellem sæler og fiskeri og har bedt Miljøstyrelsen se på, hvordan
reglerne i vildtskadebekendtgørelsen kan ændres, så det i visse situationer bliver muligt at søge om
reguleringstilladelse for foreninger, der organiserer lyst- eller fritidsfiskere, når en skade på pressede
fiskebestande kan dokumenteres.
Ministeren har ligeledes sat Miljøstyrelsen i gang med at få kortlagt omfanget af problemerne med sæler,
der skader fiskeriet eller presser fiskebestandene. Denne kortlægning vil indgå i en samlet løsningsmodel
for forvaltning af sæler i Danmark og danne grundlag for hvilke situationer, der vil give adgang til en
reguleringstilladelse. I løsningsmodellen vil også indgå evt. muligheder for at afværge, at sælerne
svømmer ind i åerne.
Bilag:
• Brev og notat fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark vedlægges
• E-mail ”Problemsæler” og uddybende notat fra Limfjordssammenslutningen vedlægges
• Kopi af brev fra Miljø- og Fødevareministeren til Skive Fritidsfiskerforening vedlægges
Indstilling godkendt. Limfjordsrådet fandt, at det var vigtigt at få fakta på bordet. Det blev besluttet, at
Limfjordsrådets Sekretariat opretter en internetbasseret ressource til indsamling af sælobservationer
som foreslået af Limfjordssammenslutningen. Inden da skal det drøftes med vidensinstitutionerne,
hvilke data der skal indsamles for, at de er mest brugbare.
Der blev under drøftelsen gjort opmærksom på, at sæler i Limfjorden også er en turistmæssig
attraktion mange gerne vil opleve herunder lystsejlere m.m. Der blev endvidere givet udtryk for, at det
vil være fint at få afklaret alternativer til bortskydning.
9. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
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Nordjyske forventes at ringe til Limfjordsrådets formand efter mødet vedr. punkt om regulering af
sæler. Der blev opfordret til, at rådsmedlemmer henvender sig til relevante pressekontakter, der kunne
være interesseret i de punkter Limfjordsrådet diskuterer.
10. Orientering/Bordet rundt.
Det forventes, at projekt med Blå Biomasse præsenteres på næste Limfjordsrådsmøde.
11. Eventuelt
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