”Limfjorden i balance”
Temadag om natur og bæredygtig erhvervsudvikling

Limfjorden har store naturværdier som er internationalt beskyttet i store områder. Fjordens miljø- og naturtilstand er i dag dårlig, men
Limfjorden har et stort potentiale for at opnå en bedre natur hånd i hånd med lokal innovativ og bæredygtig erhvervsudvikling. Her ses en
algeopblomstring i Limfjorden ved Nibe med de lavtliggende strandenge i forgrunden, som mange steder kendetegner Limfjorden.

Baggrund for temadagen ”Limfjorden i balance”
Limfjordsrådet er påbegyndt et indledende arbejde med at se på mulighederne for, at lave en samlet plan der
kan forbedre Limfjordens miljø og natur, samtidig med udvikling af lokalt bæredygtigt erhverv.
Limfjordsrådet har ønsket at denne temadag også målrettes de politiske udvalg i kommunerne med henblik på
at få en fælles forståelse og et fælles vidensgrundlag at arbejde videre på.
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Hvad handler dagen om?
Danmarks største fjord - Limfjorden - var tidligere klarvandet og med udstrakte enge af ålegræs, som gav basis
for et godt fiskeri og store naturrigdomme. Store områder af fjorden er udpeget som beskyttet natur, endda
med store områder af international interesse.
I dag har Limfjordens vandmiljø og natur det ikke godt og det kræver handling for, at tilstanden igen bliver god.
Omdrejningspunktet for temadagen er, at blive bekendt med Limfjordens natur- og miljømæssige udfordringer,
hvor vi mangler viden og hvad der skal til for, at Limfjorden igen får det godt. De kommende klimaudfordringer
udgør i Limfjorden en særlig udfordring for den lavt liggende fjord.
Griber vi det rigtigt an - kan vi så fremme en lokal bæredygtig erhvervsudvikling i takt med, at vi forbedrer miljø og naturtilstanden i fjorden?

Tid og sted
Den 25. oktober kl. 8.45 – 15.00, Kulturcenter Limfjord, Skive, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Tilmelding
Seneste tilmelding den 1. oktober på http://www.fritilmeld.dk/alletiderslimfjord med oplysninger om navn og
organisation.
Arrangementet er frit og koster intet.

Vel mødt

Jens Lauritzen
Formand for Limfjordsrådet

Jens Chr. Golding
Næstformand for Limfjordsrådet
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Program – ”Limfjorden i balance”
8.45 Morgenkaffe og brød
9.00 Velkomst og introduktion til dagens program ved v. Jens Lauritzen, formand for Limfjordsrådet
9.10 Fjordens natur og miljø set fra en Limfjordsdrengs synspunkt - fortalt i billeder v. Jan Skriver, journalist
9.30 Lokal og bæredygtigt erhvervsvækst ved Limfjorden v. Lars Torrild, Thy Erhvervsforum og Nationalpark Thy
9.50 Limfjordens økosystem - herunder klimaudfordringerne v. Stig Markager, Aarhus Universitet
10.15 Pause med opfyldning af kaffe/te koppen
10.25 Limfjordens fiskebestand og marin naturgenopretning v. Jon Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet,
10.50 Rovdyrenes påvirkning af fiskene i Limfjorden og dens vandløb v. Niels Jepsen, Danmarks Tekniske
Universitet
11.05 Limfjorden og den tilstødende tørre natur, herunder klima udfordringer v. Torben Ebbensgaard, Cowi
11.35 Bæredygtig lokal erhvervsudvikling og udviklingsmuligheder v. Jens Kjerulf Petersen, Danmarks Tekniske
Universitet
12.00 Frokost
13.00 ”Masterplan” for Limfjorden v. Bo Riemann, Aarhus Universitet
13.30 Paneldebat – inkl. kaffe
14.30 Afrunding og opsamling på dagen, Jens Lauritzen, formand for Limfjordsrådet
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Præsentation af eksterne oplægsholdere
Jan Skriver, Journalist
Jan er en garvet natur-journalist og har skrevet utallige avisartikler, skrevet på netmedier og
arbejdet på bøger om naturen i hele landet. Limfjorden har altid haft en særlig plads i hjertet på
Jan og med sine smukke naturfotos fanger han klart Limfjordens nerve og samfunds- og
naturværdier. Se nærmere her: http://www.naturskriveren.dk/CV.html

Lars Torrild, Erhvervsforum Thy og National Park Thy
Lars Torrild er uddannet økonom fra Aarhus Universitet og har gennem et aktivt arbejdsliv besat
en lang række formands- og bestyrelsesposter. Lars er blandt andet formand for Thy
Erhvervsforum, er COO for den innovative virksomhed Dolle A/S. Lars har et hjerte der banker for
at skabe lokal og bæredygtig erhvervsvækst i region Thy og Nordjylland. Bland mange andre
projekter har Lars senest søsat et visionært projekt der går på, at få Thy på landkortet som et "Silicon Valley" for
fødevarer – ”Food Cluster Thy” .
Se nærmere her: https://www.wood-supply.dk/company/view/665/dolle_as

Stiig Markager, Århus Universitet
Stiig er professor og en af vores fremmeste forskere inden for marinøkologi. Stiig har ud over
forskningen beskæftiget sig indgående med modeller for nærringsbelastning af havområder til
brug ved implementeringen af de danske vandplaner. De specifikke forhold i Limfjorden kender
Stiig også i detaljer. Se nærmere her: http://pure.au.dk/portal/en/persons/stiigmarkager(3f2ea381-8e5d-4ef4-8088-bc990dbc4a13).html

Jon Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet
Jon er senior forsker (PH D) og har i mange år forsket i marin- og vandløbsbiologi og –økologi,
specielt relateret til fisk. Jon har de senere år forsket i forbindelse med marin naturgenopretning,
som er forholdsvist nyt i Danmark. Se nærmere her:
http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=39643&tab=2&qt=dtupublicationquery
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Niels Jepsen, Danmarks Tekniske Universitet
Niels er er senior forsker (Ph D.) og har i mange år forsket inden for fiskeøkologi. De senere år har
Niels specielt forsket i rovdyrs påvirkning af fiskebestande og har derfor en stor viden på dette
område. Niels har også arbejdet med de danske vandplaner. Se nærmere her:
http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=39670&tab=2&qt=dtupublicationquery

Torben Ebbensgaard, Cowi
Torben er biolog, og chef projekt manager/specialist hos Cowi, med stor erfaring i de terrestriske
naturtyper, naturbeskyttelse m.v. Torben har beskæftiget sig med en lang række
naturgenopretningsprojekter - herunder også i Limfjordsoplandet - og har et stort kendskab til de
udfordringer den tørre natur står over for nu og i fremtiden. Se nærmere her:
https://www.linkedin.com/in/torben-ebbensgaard-39136a50/

Jens Kjerulf Petesen, Danmarks Tekniske Universitet
Jens er professor og har i mange år forsket og ledet Dansk Skaldyrscenter. Jens har beskæftiget sig
indgående med alternative udnyttelser af naturressourcer og har et stort kendskab til Limfjorden.
Se nærmere:
http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=79468&tab=2&qt=dtupublicationquery

Bo Riemann, Aarhus Universitet
Bo er professor og har i mange år forsket i marinøkologi og har beskæftiget sig med modeller,
næringsstoffer, vandrammedirektivet. Også marin forvaltning har Bo et indgående kendskab til. Se
nærmere: http://pure.au.dk/portal/en/persons/bo-riemann(41b0e321-092e-43d4-8d1835dc6d66fda3).html
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