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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt. Pkt. 5 blev rykket frem som pkt. 2 og pkt. 4 blev rykket frem som pkt. 3.
2. Screening for vådområder
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
• At embedsmandsgruppen tager orientering om screening efter vådområder i oplandet til
Limfjorden til efterretning.
Baggrund:
På tidligere embedsmandsgruppe møder har der været enighed om relevansen af 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. Med baggrund i embedsmandsgruppens beslutning er der arbejdet med en
GIS-baseret analyse, der kan give et overblik over mulighederne for placeringer af vådområder i oplandet
til Limfjorden. Status for dette arbejde præsenteres på mødet.
•
•
•

Indstilling godkendes – Der henvises til vedlagte slides.
Screeningsværktøjet er forventeligt klart til at blive brugt i forbindelse med næste
ansøgningsrunde.
Efter sommerferien afholdes en workshop med kommunale medarbejdere omkring brug af
screeningsværktøjet.

3. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning.
Baggrund:
Næste ansøgningsfrister i 2018 er 15. juni – 4. september.
Sekretariatet orienterer om forventede ansøgninger i kommende ansøgningsrunde, ændringer i VOP og
nationalt nyt vedr. vådområdeindsatsen.
Bilag:
•

Opdateret Vop2-n-vop for Limfjorden version 13 udleveres på mødet.

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
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4. Forvaltningsplan for Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen:
• Anbefaler Limfjordsrådet at arbejde videre med en projektansøgning til Velux om udarbejdelse af
en forvaltningsplan for Limfjorden.
• Anbefaler Limfjordsrådet, at der arrangeres en inspirations-/temadag (21. september) for
kommunernes tekniske udvalg om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden. Dagen tager
udgangspunkt i vedlagte notat om en forvaltningsplan.
• Med input fra temadag udarbejdes en endelig projektansøgning til Velux-fonden.
Baggrund
En Forvaltningsplan kan sætte rammerne for og strukturere indsatsen for at forbedre tilstanden i
Limfjorden under hensyn til de forventede klimapåvirkninger.
En forvaltningsplan for Limfjorden kan omfatte selve Limfjorden og den udvikling som ønskes ude i
fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhvervsinteresser mv. Tilstanden i Limfjorden
afhænger dog i høj grad også af de aktiviteter, der sker ”på land” i fjordens opland. Derfor er det relevant
også at fokusere på aktiviteter, interesser, potentialer mv. i oplandet.
Embedsmandsgruppen besluttede på møde 15. maj, at sekretariatet med henblik på beslutning på
rådsmøde 29.06.2018 skulle udarbejde et oplæg (se vedlagte bilag) vedr. arbejdet omkring en
forvaltningsplan for Limfjorden.
Indholdsmæssigt kunne et projekt om tilblivelsen af en forvaltningsplan for Limfjorden indeholde
arbejdspakker som:
• Basisanalyse – State of the art
• Udarbejdelse af plan
• Supplerende undersøgelser
• Interessentinddragelse
• Parallel implementering i pilotområder, der er ”klar” (Vejlerne / Løgstør Bredning; Helhedsplan
for Ryå etc.)
Udarbejdelse af forvaltningsplan og ikke mindst implementeringen heraf kan kun ske gennem en lang
række samarbejder med statslige myndigheder, vidensinstitutioner, erhvervsliv og
interesseorganisationer. Limfjordsrådet er løbende i dialog med disse aktører i en lang række
samarbejder.
Velux har vist forhåndsinteresse for et projekt omkring udarbejdelse af en forvaltningsplan, ligesom DCE
også har gjort sig nogle tanker om et projekt vedr. en helhedsplan for Limfjorden og et samarbejde.
Bilag:
• Notat om forvaltningsplan for Limfjorden m. bilag.
•
•

Indstilling godkendt.
Slides tilrettes så præsentationen bliver ”lettere” / i lidt mere dagligdags sprog – Det skal
præsenteres, hvem der har hvilke roller.
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•
•
•

Forpligtende samarbejde mellem relevante myndigheder.
Der er opmærksomhed på ikke at låse sig fast i det eksisterende, men i stedet at illustrere
mangler i forvaltningen.
En plan skal ikke nødvendigvis være bindende men måske vejledende og i hvert fald
koordineret med kommunernes egne planer – Nærmere afklaring i projektet. Planerne må ikke
modarbejde hinanden!

5. Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen tager orientering om status på Water CoG projektet og 3. planperiode.
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.
På ekstraordinært embedsmandsgruppe møde 15. maj 2018 blev mulighed for et nyt pilotprojekt ved
Skive Fjord i relation til øget inddragelse omkring fastsættelse af baseline drøftet.
Der har efterfølgende været afholdt møde i arbejdsgruppen (Sekretariatet, Jørgen, Ann og Bjarke) den 6.
juni.
Der orienteres på mødet om status.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der henvises til vedlagte slides.
Vandplanprocessen indtil nu har været ringe.
Der tales om, at 50% af landbrugsjorden skal lægges brak. Det er derfor vigtigt at kunne
komme ind og påvirke allerede under udarbejdelsen af basisanalysen.
Enighed om at ”Skive Fjord” bør være et Limfjordsråds projekt med forankring i kommunerne.
Nedsættelse af en politisk styregruppe er en god idé.
Arbejdsgruppe nedsættes med medarbejdere fra de berørte kommuner plus 1-2 mere.
Følgegruppe er en god idé
Mariagerfjord kontakter DHI vedr. hvilken afgrænsning m.m., der giver mening.
Sekretariatet udarbejder evt. forslag til en indstilling til kommunernes udvalg.
Til præsentation på Limfjordsrådets møde indarbejdes kr. 350.000 fra Water Co Governance
projektet i udgiftsfordelingen, der er baseret på oplandsstørrelse. MST forventes jf.
Mariagerfjord projektet, at kunne bidrage med 500.000 (via DCE kontrakt). Tilsvarende Seges
med 100.000. Beløbene skal afklares ved efterfølgende møde.

6. Sælindberetninger
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Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Orientering om status for sælindberetninger tages til efterretning.
Baggrund:
Limfjordsrådet besluttede på møde 20.04.2018, 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.
Det er nu muligt at indberette sælobservationer til Limfjordsrådet. Sekretariatet orienterer internet
løsningen.
Indstilling godkendt.
7. Kommende møde i Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 29. juni 2018 i Aalborg – Mødet starter kl. 9.00.
Forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsorden
Blå Biomasse A/S
N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt)
Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode – Pilot ved
Skive Fjord.
Forvaltningsplan for Limfjorden.
Sælindberetninger
Presse
Orientering / Bordet rundt
Evt.

Indstilling godkendt. Der byttes rundt på punkt om ”Water Co Governance projektet og im…” og punkt
om ”Forvaltningsplan for Limfjorden”.
Struer får henvendelser om, at muslingekompensationsopdræt (rørene) er landskabeligt skæmmende.
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8. Orientering/Bordet rundt.
• Natur og Miljøprojekt Løgstør Bredning og Vejlerne
Der var ikke yderligere orientering
9. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt.
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