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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt. Pkt. 3 blev rykket frem som pkt. 2.
2. Kommunernes involvering i basisanalysen - 3. planperiode.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter øget inddragelse i forbindelse med fastsættelse af baseline –
herunder eventuelt nyt pilotprojekt i Skive Fjord.
Baggrund:
Det blev på Embedsmandsgruppens møde 6. april aftalt, at afholde et ekstraordinært to timers møde i
embedsmandsgruppen med en drøftelse af kommunernes involvering i baseline - Skive Fjord som
pilotprojekt i Water Co Governance.
Mulighed for et nyt pilotprojekt ved Skive Fjord i relation til øget inddragelse omkring fastsættelse af
baseline vil blive drøftet.
•

Mariagerfjord har erfaring fra et projekt med SEGES og Miljøstyrelsen med en modelanalyse
af N-fjernelse i Mariager Fjord ved iltning og muslingeopdræt. Mariagerfjord havde brugt i
størrelsesorden 1 mio. kr. til projektet, mens styrelsen var medfinansierende gennem
aftale/kontrakt med DHI/DCE. Analysen bygger på en ny og kalibreret hydrodynamisk og
biologisk model for Mariager Fjord og vil danne grundlag for fastlæggelse af indsatser for
Mariager Fjord (materiale rundsendt af Bjarke 14.05.2018). Kommunen leverede herudover
lokale data fra grundvandsmodeller. Projektet har givet en spændende faglig dialog og en
fælles forståelse af, hvordan ”verden ser ud” i Mariagerfjord.

•
•

Målsætningen for Limfjorden kan ikke diskuteres i Limfjordsrådet.
Der var enighed om at arbejde med inddragelse allerede i basisanalysen – Dette for at sikre et
større fællesskab om fakta end tidligere. Processen skal medieres af kommunerne og med
Miljøstyrelsen for ”den faglige bordende”.
Vigtigt at overveje, hvad der skal til for at opnå en fælles forståelse af status. Tilsvarende
vigtigt at involvere det rigtige niveau som for basisanalyse-delen kunne være 2
niveauer/faser. Indledningsvist kunne inddragelsen bestå i, at SEGES, Limfjordsrådet og
berørte kommuner blev inddraget om den meget faglige del af basisanalysen. Efterfølgende
kunne der være et niveau, hvor en bredere del af befolkning og erhverv blev inddraget.
Med bagrund i forslag fra Mariagerfjord var der i Embedsmandsgruppen enighed om, at der
for at få Miljøstyrelsen med nok skulle afsættes kommunale midler til projektet herunder
modeludvikling m.v. (som i Mariagerfjord projektet).

•

•
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•

Der blev til et pilotområde omkring Skive Fjord / Lovns Bredning nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Ann, Jørgen og Bjarke.

•

Vandrådserfaringerne fra anden vandrådsrunde var, at opgaven lå på et forkert tidspunkt.
Dette arbejde ville have været relevant i relation til tilvejebringelsen af en basisanalyse.

3. Implementering af vandplanerne i 3. planperiode - Status.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter Water CoG projektet og 3. planperiode i øvrigt.
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 orienterer om seneste møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om 3.
planperiode.
Temaet er aktuelt nu. Som orienteret om har der 2. marts 2018 i regi af Water CoG endvidere 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.
•
•

Der var i Embedsmandsgruppen tilslutning til at fremme den præsenterede kommunale rolle
vedr. implementeringen af vandplanerne i 3. planperiode.
Betydningen af et fokus på Natura 2000 delen som en del af helhedstænkningen og en del af
begrundelserne for forankringen i kommunerne blev påpeget.

4. Forvaltningsplan for Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter en forvaltningsplan for Limfjorden.
Baggrund:
En Forvaltningsplan kan sætte rammerne for og strukturere indsatsen for at forbedre tilstanden i
Limfjorden under hensyn til de forventede klimapåvirkninger.
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En forvaltningsplan for Limfjorden kunne 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 kunne en stor
del af planen fokuseres på aktiviteter, interesser, potentialer mv. i oplandet.
Limfjorden er det største danske fjordsystem og har derfor stor national værdi såvel på miljøområdet, i
forhold til håndtering af klimaudfordringerne på lokalt og nationalt niveau men også på det økonomiske
område og den regionale udvikling. 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 interesse for udarbejdelse af en forvaltningsplan.
Sekretariatet udarbejder oplæg på overskriftniveau til næste møde (08.06.2018) med henblik på
beslutning på rådsmøde 29.06.2018.
En forvaltningsplan skal/kan:
• Indeholde mere end vandplantemaer
• Bidrage til at formulere spørgsmål til en analysere af Skive Fjord.
• Koordineres i forhold til Kystdirektoratets plan for fjord/kystområder
• Vedr. afgrænsning overvejes det hvor langt ind i land.
Emner der kunne tages med:
• Klima – Blue carbon.
• Placering af muslingefarme – Hvor og hvormange?
5. Orientering/Bordet rundt.
Der var ikke punkter under ”Orientering /Bordet rundt”.
6. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt
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