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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. 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, Styrelser 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. Arbejdet er nu afsluttet og der er blevet afholdt en workshop med
medlemskommunernes medarbejdere.
Sekretariatet præsenterer produktet på mødet
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
• Værktøjet kan bruges ved revision af kommunernes lavbundsudpegning.
• Mange nye potentielle vådområder er fundet. Med værktøjet kan det estimeres, hvor meget
kvælstof fjernelse, der potentielt kan opnås med en vådområdeindsats i oplandet til
Limfjorden.
• Pumpelag er ikke med, men et særskilt tema kan ”klikkes på”.
• Nu er fase 1 udviklet og kommunerne er gået i gang med at afprøve og arbejde med værktøjet.
Når der er opnået lidt erfaring med værktøjet i kommunerne, vil en drøftelse af en fase 2 være
relevant i embedsmandsgruppen (evt. i et pilotområde først). Sekretariatet kommer med et
oplæg på et kommende embedsmandsgruppemøde efter jul.
• Udvikling af en fase 2 vil ifølge tidligere overslag fra Orbicon være på i størrelsesorden ½ mio.
kr.
3. N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet at sende brev vedr. udfordringer med
tidsforløbet i Nøreng.
• Orientering om vådområdeindsatsen tages til efterretning.
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Baggrund:
I forbindelse med en udvidelse af realiseringsprojektet Nøreng er blevet forsinket i størrelsesorden 1 år.
Begrundelsen for, at sagen lå stille i Landbrugsstyrelsen var presserende opgaver på Mors med afslutning
i 2 større jordfordelinger. Dette er beklageligt, når Styrelsen samtidig fremfører, at kommunerne ikke
leverer vådområdeopgaver hurtigt nok til de folk, der er hyret ind i Landbrugsstyrelsen til
jordfordelingsopgaven.
Ansøgningsrunder i vådområdeindsatsen i 2019 er 4. januar – 12. marts og igen 14. juni – 3. september.
Næste runde er ved at være sidste runde for forundersøgelse, hvis projekterne også skal nå at
realiseringsansøges i indeværende planperiode.
Miljøstyrelsen har efterspurgt flere fosfor-ådals projekter.
Sekretariatet orienterer om nyt vedr. forventede ansøgninger i kommende ansøgningsrunde.
Indstilling godkendt.
Udkast til brev vedr. samarbejdet med landbrugsstyrelsen blev omdelt. Udkastet tilrettes for så vidt
angår:
• Brevet stiles til Minister og Landbrugsstyrelsen
• Det præciseres, at det der limfjordskommunernes opfattelse, der beskrives – Ikke
kommunernes i al almindelighed.
• Brevet formuleres mere direkte, så det er tydeligt, at det er landbrugsstyrelsen, der giver
forsinkelserne m.m.
• ”Alt for ofte mangler information fra Landbrugsstyrelsen” ændres til ”i flere tilfælde…”.
4. Kystbeskyttelse
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter muligheden for at bruge fælles medarbejdere i
Limfjordssekretariatet til at løse den nye kystbeskyttelsesopgave.
Baggrund:
Punktet behandles med baggrund i en konkret henvendelse fra Skive Kommune
Den 1. september 2018 overtog kommunerne forvaltningen af kystbeskyttelsesloven. I den forbindelse
blev en række sager overført fra Kystdirektoratet til kommunerne (se bilag).
Kystdirektoratet har vurderet at ”Behandlingen af kystbeskyttelsestilladelser de seneste 5 år i
gennemsnit har udgjort 2,2 årsværk”.
Opgavens omfang kan variere meget fra kommune til kommune, men vil nok generelt være relativ lille.
Fordele ved en løsning med en fælles medarbejder er bl.a. at opgaven derved får et vist volumen, så der
kan opnås en vis rutine med sagstypen og mulighed for at specialiserer sig til gavn for kvaliteten i
opgaveløsningen.
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Såfremt alle kommuner ønsker at Limfjordsrådets Sekretariat løser opgaven, budgetteres der med i
størrelsesorden ½ årsværk. Limfjordssekretariatets medarbejdere tidsregistrerer og afregning vil blive
foretaget direkte til den kommune der arbejdes for (per medgået time 580 kr./time (indeksreguleres)).
Der kan endvidere være udgifter til afholdelse af mødeaktiviteter m.v.
Der henvises til vedlagte slides.
Der var enighed om, at Kystdirektoratets skøn af timeforbrug er kraftigt underestimeret.
Brønderslev, Viborg, Skive og Jammerbugt ønsker at lægge opgaven i Sekretariatet, dette til dels for
ikke selv at skulle holde en medarbejder fagligt opdateret på opgaveløsningen.
Aalborg Kommune løser selv opgaven, men vil gerne sparre / have back up, mens det i Herning og
Holstebro er en politisk afgørelse.
Sekretariatet skriver rundt vedr. endelig tilbagemelding fra kommunerne om løsning af opgaven.

5. Affald herunder plastik og spøgelsesnet i Limfjorden
Indstilling
Sekretariatet anbefaler, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter mulighed for miljøprojekter i Limfjorden vedr. plastik og med høj
grad af synlighed.
Baggrund
Affaldsindsamling
5. maj 2017 var Danmark for første gang med som en del af ”Nordisk Strandrydder Dag”.
Nonprofitorganisationen Hold Danmark Rent koordinerede det danske bidrag til kampagnen, der blev
gennemført sammen med 6 vest- og nordjyske kommuner, herunder Holstebro, Thisted, Jammerbugt og
Frederikshavn. Succesen blev gentaget i 2018. Kampagnen har haft et primært fokus på de store
mængder af marint affald, som dagligt skyller op på den jyske vestkyst. Formålet er at styrke danskernes
bevidsthed om, hvorledes det globale problem med marint affald påvirker lokale kyster og strande i
Danmark og samtidig skabe en synlighed af hvilken indsats, det hvert år kræver at håndtere denne type
affald.
Pallecontainere stilles til rådighed og kommuner har indgået partnerskaber med sommerhusudlejere
m.v.
KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation), Plastic Change, Blå Flag og forsvarets
havmiljøvogtere er nogle af de andre organisationer, som alle har et fælles mål om at arbejde for en
nedbringelse af affald i havene og på kysterne.
KIMO har i forbindelse med kommunernes strandrensning haft et supplerende projekt med sortering af
plastik og genanvendelse af plastikken i bænke og skraldespande, der opstilles i kystkommunerne.
Spøgelsesnet
Når fiskenet mistes fortsætter nettene med at fiske i mange år efter. Fisk fugle og sæler fanges i nettene
og dør. Herudover udgør de et miljømæssigt problem fordi de afgiver plastik, når de forvitrer. WWF har
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lavet en kampagne om spøgelsesnet i de danske farvande. WWF har registreret 3 spøgelsesnet i den
vestlige del af Limfjorden.
Bilag:
https://www.holddanmarkrent.dk/article/4992-Nordisk-Strandrydder-Dag
http://havmiljøvogter.dk/p/om-havmiljoevogter
https://plasticchange.dk/vores-loesninger/baenken-skraldespanden-genanvendelse-af-plastik/
https://www.wwf.dk/tema/spogelsesnet/
Embedsmandsgruppen anbefaler, at:
• Limfjordsrådet i brev opfordrer staten til handling vedr. spøgelsesnet i Limfjorden.
Hvis staten ikke reagerer, undersøges muligheden for (herunder økonomi m.m.), at
kommunerne evt. kan opfiske spøgelsesnettene.
• Sekretariatet udarbejder et oplæg vedr. plastindsamlingsprojekt ved Limfjorden. Eventuelle
juridiske aspekter afklares samtidigt.

6. Forvaltningsplan for Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen:
• Med udgangspunkt i oplæg fra temadagen 25.10.2018 drøfter det videre arbejde med udvikling
af en masterplan for Limfjorden.
Baggrund
En Forvaltningsplan kan sætte rammerne for og strukturere indsatsen for at forbedre tilstanden i
Limfjorden under hensyn til de forventede klimapåvirkninger.
Rådet har besluttet at arbejde videre med projektansøgning(er) i relation til det videre arbejde med en
Masterplan for Limfjorden.
25. oktober blev der afholdt en inspirations-/temadag for kommunernes tekniske udvalg, faglige
samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden. Slides og resume af dagen kan
ses her:
https://limfjordsraadet.dk/nyheder/limfjordsraadets-temadag-25102018-tak-for-sidst/
En masterplan 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.
Sekretariatet præsenterer på mødet et oplæg til det videre arbejde.
Sekretariatet udarbejder inden for eksisterende budget en første kort version af en masterplan for
Limfjorden:
• Der samler, det vi ved.
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•
•

Der stiller skarpt på den samlede fortælling og tager udgangspunkt i FN´s verdensmål.
Der beskriver konflikter omkring Limfjorden og oplandet

7. Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode – Pilot ved Skive
Fjord.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter og tager orientering om status på Water CoG projektet (specielt
Skive Fjord projektet) og 3. planperiode til efterretning.
Baggrund:
Det er besluttet at arbejde videre med et pilotprojekt omkring Skive Fjord i relation til øget inddragelse i
forbindelse med baseline og valg af virkemidler / dosering (marint og på land). Arbejdsgruppen omkring
Skive Fjord afholder mandag den 19. november møde med Miljøstyrelsen og Departementet med
henblik på afklaring af mulighederne for et samarbejde herom. Oplæg til mødet vedhæftes indeværende
dagsorden (bilag) og Sekretariatet orienterer på embedsmandsgruppemødet om projektstatus.
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.
Bilag:
•

Projektoplæg til møde med Miljøstyrelsen og Departementet.

Sekretariatet/arbejdsgruppen arbejder videre med de dele af projektidéen, som Miljøstyrelsen og
Departementet var enige i, samt afklarer muligheden for interessentinddragelse i forbindelse med
Statens høring af arbejdsprogrammet.
Sekretariatet udarbejder et strategioplæg i forhold til set up for 3. planperiode

8. Budget og arbejdsplan for 2019
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender budget 2019.
Baggrund:
Sekretariatet præsenterer på mødet arbejdsplan og budget for 2019. Der er taget udgangspunkt i, at
kontingentet forbliver uændret (dog indexreguleret).
Bilag:
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Forslag til budget for 2019 eftersendes
Der henvises til vedlagte slides
Embedsmandsgruppen anbefaler, at
• Limfjordsrådet godkender budget 2019.
• Der i budget 2020 indarbejdes en kontingentstigning på kr. 233.000 (overhead) jf. slides.
9. Kommende møder i Embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter indhold i gruppens møder i 2019
• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet.
Baggrund:
Sekretariatet har booket møder i Embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet. Mødedatoer reserveret i
2019 er:
Embedsmandsgruppe:
11. januar
22. marts
16. maj
13. september
8. november

Limfjordsrådet
1. februar
5. april
7. juni
27. september
29. november

Datoer er koordineret med KKR Nord, foreløbige datoer for Gudenå Komiteen, KTC (årsmøde, Natur og
miljøkonference samt fagkonference) og Folkemøde på Bornholm. KKR Midt har ikke fastlagt datoer.
På sidste embedsmandsgruppe møde blev det aftalt, at evaluerer embedsmandsgruppens møder.
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 7. december 2018 i Skive – Mødet starter kl. 9.00.
Forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsorden
N-Vådområdeindsatsen (VOS-pkt)
Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode – Pilot ved
Skive Fjord.
Forvaltningsplan for Limfjorden.
Affald herunder plastik og spøgelsesnet i Limfjorden
Budget og arbejdsplan for 2019
Møder i 2019
Presse
Orientering / Bordet rundt
Evt.
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•

•

Forslag til dagsorden for rådsmødet 7. december blev godkendt. På baggrund af henvendelse
fra Aalborg Kommunes rådsrepræsentant tilføjes et punkt med ”Etablering af mindre stenrev i
Limfjorden”.
Mødetidspunkt for embedsmandsgruppemøderne rykkes til kl. 09.00 – 13.00. Drøftelse af
mødeindhold i 2019 / evaluering af embedsmandsgruppemøderne udsættes til næste møde.

10. Orientering/Bordet rundt.
• Etablering af mindre stenrev i Limfjorden – Henvendelse fra Rådsmedlem i Aalborg Kommune.
• Opstart af arbejdet med Limfjordsrådets årsberetning for 2018.
•

•

•

•

I forbindelse med budgetdrøftelsen blev der orienteret om, at Sekretariatet sender a´conto
regninger for igangværende vådområder og vandløbsprojekter - Dog med en bagatel grænse i
forhold til projekter med lille time forbrug.
Folder om Als Stenrev blev omdelt og kan også ses her:
http://alsstenrev.dk/ny-folder-med-lidt-om-foreningen-og-vore-stenrev/
Der henvises i øvrigt til pkt. 9.
Limfjordsrådets årsberetning udarbejdes nu og vil blive præsenteret på næste
embedsmandsgruppemøde. Medarbejdere i kommunerne vil få en henvendelse vedr.
opdatering af status for vandløbsindsatser.
Mariagerfjord Kommune har afholdt møde med Aage V. Jensen vedr. et 450 ha. strandengs /
Lysbuget knortegås projekt. Det kunne være hensigtsmæssigt at tænke dette sammen med et
strandengsprojekt ved Løgstør Bredning / Vejlerne (måske life-projekt) som beskrevet i
Limfjordsrådets rapport – Mariagerfjord og Sekretariatet drøfter videre.

11. Eventuelt
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