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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Dagsorden godkendt.
2. Udarbejdelse af årsberetning 2018 vedr. vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden godkendes.
Baggrund:
Det er tidligere besluttet, at der årligt udarbejdes en sammenhængende overblik over status for
vandplanindsatserne i oplandet til Limfjorden. Årsberetningen udarbejdes med henblik på:
• Løbende orientering af Limfjordsrådets politikere om arbejdet og de kommunale udfordringer i
projekterne.
• Dokumentation og synlighed vedr. fremdriften i den store indsats kommunerne leverer i
forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Denne er vigtig i forbindelse med
drøftelser om vandplanernes setup og indsatser, herunder:
o Dialogen med KL.
o Dialogen med FødevareErhverv / Naturstyrelsen og Limfjordsrådets dialog med de
nationale politikere om økonomi, ressourcer, faglige problemstillinger,
interessentudfordringer m.m.
o Dokumentationen af og informationen om især vandløbsindsatserne er endvidere en
vigtig del af fortællingen om, hvorfor det er godt at fiske havørreder i Limfjorden.
Oplysninger om status for vandløbsindsatserne er hentet ved teknikergruppen.
Bilag:
• Udkast til årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden vedlægges dagsordenen.
Indstilling godkendt – Det blev bemærket, at målet for vådområdeindsatsen bør fremgå, så der er en
chance for at sammenligne med status. Sekretariatet tilretter årsberetningen og udarbejder en trykt
udgave til kommende Limfjordsrådsmøde.
Årsberetningen præsenteres efterfølgende i de kommunale udvalg. Sekretariatet får udarbejdet trykte
udgaver til alle udvalgsmedlemmer i medlemskommunerne.
Ved Limfjordsrådets møde tages præsentationen af de enkelte indsatser i samme rækkefølge som de
kommer i årsberetningen.
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3. Kommunernes vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter strategi i forhold til status og håndtering af vandløbsindsatserne
i oplandet til Limfjorden i anden vandplanperiode.
Baggrund:
I 2. vandplanperiode er der på landsplan afsat 630 mio. kr. til vandløbsrestaureringsindsatsen.
Miljøstyrelsen har meldt ud, at status for ansøgninger af vandløbsindsatser i 2. planperiode er meget lille.
Femte ansøgningsrunde var ult. 2018 i sagsbehandling. Herudover var der ud af de ca. 1550 vandområder
med indsats i vandområdeplan 2 søgt forundersøgelser på 13% og gennemførelse på 5% (jf.
Miljøstyrelsens tal). Der er således langt igen før målet nås og Miljøstyrelsen har opfordret kommunerne
til at søge mere ind på ordningen. Der er en Bekendtgørelsesændring på vej, der forventes at kunne lette
udfordringerne omkring omkostningseffektivitet m.m.
Kommunerne er ikke forpligtet til at gennemføre indsatser, som enten ikke giver miljømæssig mening
eller ikke er omkostningseffektive. Kommunerne er således ikke forpligtet til at gennemføre
restaureringsindsatser, som der ikke kan opnås tilskud til at gennemføre.
Miljøstyrelsen ændrede ult 2017 bekendtgørelsen om indsatsprogram og miljømål for
vandområdeplanerne 2015-2021. I denne medtog man ikke indsatser, der havde fået afslag på
realisering. Disse indsatser er dermed ikke længere omfattet af indsatsprogrammet for vandområdeplan
2. Det er således ikke længere mulighed at opnå EU-tilskud til realisering af indsatserne i
vandområdeplan 2 og det er uvist om disse igen kommer med i tredje og sidste planperiode. Betydningen
af en evt. ændret omkostningseffektivitet er ligeledes uvis.
Status indsamlet dec. 2018 præsenteres på mødet.
Der henvises til vedlagte slides.
Der var enighed om, at målet skal nås. Inden for 14 dage giver Embedsmandsgruppemedlemmerne en
tilbagemelding til sekretariatet vedr. behovet for sekretariatshjælp til vandløbsindsatserne (se slide
18). Sekretariatet omprioriterer herefter opgaver med henblik på at flytte sekretariatsressourcer til
vandløbsopgaven. Tal fra Mors manglede i tabellen på slide 18, men er nu sat ind (se vedhæftede).
I forbindelse med Embedsmandsgruppens tilbagemelding gives også en melding om eventuelle
barrierer som kommunerne oplever i forbindelse med vandløbsindsatsen. Dette med henblik på en evt.
ministerhenvendelse.
Der henvises i øvrigt til vedlagte slides.
4. Affald herunder plastik og spøgelsesnet i Limfjorden
Indstilling
Sekretariatet anbefaler, at:
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•

Embedsmandsgruppen drøfter Limfjordsrådets beslutning vedr. miljøprojekter i Limfjorden
omkring 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.
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
lavet en kampagne om spøgelsesnet i de danske farvande. WWF har registreret 3 spøgelsesnet i den
vestlige del af Limfjorden.
På sidste Limfjordsrådsmøde blev det besluttet, at de tre spøgelsesnet, der er registreret i Limfjorden
fiskes op i kommunalt regi uden, at staten blandes ind i denne del. Staten orienteres efterfølgende
herom, og gøres opmærksom på, at Limfjordsrådet til gengæld forventer, at staten støtter en
affaldsindsamling langs Limfjordens kyster finansielt. Sekretariatet udarbejder til kommende
embedsmandsgruppemøde et oplæg vedr. plastindsamlingsprojekt ved Limfjorden.
•

•
•

•
•
•

Der henvises til vedlagte slides.

Spøgelsesnet

Havnefogeden i Lemvig har muligvis flere oplysninger i forhold til forekomst af spøgelsesnet i
Limfjorden (type og beliggenhed). Lemvig Kommune kontakter Havnefogeden for yderligere
oplysninger.
Sekretariatet forsætter samarbejdet med interessenten på Mors. Ifald der er udgifter
forbundet med at fremskaffe yderligere oplysninger om de tre net (jf. slides), betales disse via
opsparede midler i Limfjordsrådet.

Marint plast

Relevant at afklare problemets omfang først. Sekretariatet rundsender et spørgeskema i
relation til eksisterende affaldsindsamling langs Limfjordskysterne samt lokal vurdering i
relation til problemets omfang og hvorfra affaldet stammer (byer eller marint).
Punktet i øvrigt udsættes til kommende embedsmandsgruppemøde. Ud over indsamling bør
et projekt se på sortering og genanvendelse af plast indsamlet.
Der var forbehold i forhold til et projekt med bænke af plast fra strandene. Baggrunden er at
kun en mindre procent af plastikken til disse rent faktisk er marint genbrugsplast. Et alternativ
kunne være omdannelse af affaldsplast til syntetisk brændstof (GreenLab, Quantafuel etc.)

4

5. Forvaltningsplan for Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen:
• Med udgangspunkt i oplæg fra temadagen 25.10.2018 og Limfjordsråds beslutningen på møde
den 07.12.2018 drøfter det videre arbejde med udvikling af en masterplan for Limfjorden.
Baggrund
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.
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 første version af en masterplan for Limfjorden skal:
• Samle, det vi ved.
• Stille skarpt på den samlede fortælling og tager udgangspunkt i FN´s verdensmål.
• Skal tegne helheden og vise, hvad der skal tænkes sammen i de mere konkrete projekter.
• Beskrive konflikter omkring Limfjorden og oplandet
• Have fokus på klima og hvilke scenarier, der regnes med.
• Skal udarbejdes med inddragelse og debat blandt interessenter.
• Være et dynamisk værktøj, der ikke er alt for detaljeret.
• Pege i retning af, hvad vi skal bruge Limfjordsrådet til fremadrettet.
Limfjordsrådets formand opfordrede på sidste rådsmøde til, at rådsmedlemmerne starter en politisk
drøftelse af en masterplan for Limfjorden i kommunerne, herunder også begynder at overveje
kommunalt bidrag.
Sekretariatet præsenterer på mødet et oplæg med forslag til:
• Organisation
• Tidsplan
• Kommissorium
• Projektkommunikation
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•
•
•
•
•
•
•
•

Der henvises til vedlagte slides
Der var enighed om den præsenterede tidsplan og hovedindholdet i masterplanen for
Limfjorden i balance. Det er vigtigt at have et fokus på ressourceforbrug i kommunerne.
Vigtigt at masterplanen ikke præsenteres som en skal opgave, men en kan opgave, der er en
rigtig god idé.
Det er ligeledes vigtigt at være bevidst om Limfjordsrådets rolle.
En forvaltningsplan vil bevæge sig mod snitflader til erhverv, turisme etc.
Vigtigt at understrege, at projektet er et verdensmålsprojekt og at det derfor skal gå på tværs
Drøftelserne bredes ud i kommunerne – Der er tale om input til politikdannelse hjemme i de
enkelte kommuner.
Efter næste rådsmøde udarbejder Sekretariatet forslag til en politisk dagsorden til
kommunernes udvalg. I den forbindelse tilbydes det, at Limfjordsrådets Sekretariat deltager
ved behandlingen af punktet på udvalgsmødet.

6. FLAG-midler til Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet at sende et brev til Erhvervsministeren med
henblik på fastsættelse af nye kriterier for FLAG.
Baggrund
LAG og Fiskeri-LAG (FLAG) ordningerne bestyres af lokale aktionsgrupper, der er foreninger sammensat
af en række interessenter fra lokalområdet herunder repræsentanter fra erhvervslivet, foreninger og
offentlige myndigheder. Bestyrelsen for LAG’en eller FLAG’en ansætter en koordinator, der medvirker til
at understøtte ansøgere og bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med at søge om tilskud.
I indeværende FLAG-programperiode (2014-2020) skal der skabes bæredygtig udvikling af fiskeriområder.
Konkret skal der skabes flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne og samtidig skal
levevilkårene forbedres. Udover at skabe nye arbejdspladser til fiskere uden for fiskerisektoren kan der
gives tilskud til markedsføring af fiskeriprodukter, turisme, fornyelse af kystlandsbyer, beskyttelse af
naturarv og meget mere. Udpegningen af områder, hvor der under fiskeriudviklingsprogrammet kan
oprettes lokale aktionsgrupper er sket på grundlag af:
• Andel af beskæftigede i den samlede fiskerisektor og enten,
• Andel af beskæftigede i fiskeriet eller
• Landingsværdier.
I den nuværende ordning/periode er Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thy-Mors, Lemvig, Holstebro
samt småøerne del af en FLAG.
LAG/FLAG koordinatorerne omkring Limfjorden har i forbindelse med Havørred Limfjorden projektet
opfordret til at presse på for at få Limfjorden ind som FLAG område. Der skal inden længe forhandles
kriterier til næste periode 2021-2027 og her kunne en anbefaling fra Limfjordsrådet være relevant i
forhold til at sikre udviklingsmidler til Limfjorden. Argumentet kunne i givet fald være, at FLAG’en skal
tilpasses, så nye erhverv som lystfiskerturisme, greenlab (søstjerne virksomheden) ol. kan udvikles.
•
•

Sekretariatet afklarer yderligere vedr. koordinatorernes henvendelse herunder bestyrelsernes
holdning til den fremtidige FLAG programperiode.
Sekretariatet udarbejder udkast til evt. henvendelse til Erhvervsministeriet.
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7. Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode – Pilot ved Skive
Fjord.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter budgettet for pilotprojektet ved Skive Fjord.
Baggrund:
På Limfjordsrådets møde den 29.06.2018 godkendte Limfjordsrådet/Kommunerne at arbejde videre med
et pilotprojekt i Skive Fjord om interessentinddragelse i udarbejdelse af basisanalysen for vandplanerne
og nye virkemidler (valg af virkemidler / dosering marint og på land). Det blev 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). Der blev godkendt en budgetramme til pilotprojektet på 1,6
mio. kr.
MST / Departementet ønskede dog ikke at indgå i et samarbejde omkring inddragelse af interessenter før
modellerne foreligger i andet halvår af 2019. Herefter vil Staten gerne drøfte en proces i forbindelse med
scenarieberegninger omkring virkemiddel placering og dosering.
På Limfjordsrådets møde den 7. december var der enighed om, at 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. Fra de
tidligere vandplaner vides, at Limfjorden / Skive Fjord har et stort indsatsbehov. For virkemiddeldelen er
det tænkt, at et projekt skal have et fokus på paletten af virkemidler til rådighed i 3. vandplanperiode.
Specielt muligheden for anvendelse af marine virkemidler som eksempelvis kompensationsopdræt,
herunder modellering af mest optimale placering og effekt af disse, forretningsmodel m.m. På land
kunne proteingræs være et andet virkemiddel, der oplagt kunne arbejdes med. Der afholdes endvidere
en temadag om implementering af marine virkemidler, hvor nationale politikere inviteres med.
Pengene til pilotprojektet ved Skive Fjord er afsat i kommunerne. Der var i embedsmandsgruppen
enighed om, at Sekretariatet sender a’conto regninger som oprindeligt aftalt, velvidende, at den første
del af projektoplægget er opgivet. Ved projektafslutning udarbejdes et regnskab og eventuelt
tilbageværende midler tilbagebetales til kommunerne.
Projektet var oprindeligt startet op som et Water co Governance projekt. Tidsmæssigt passer
projekterne ikke længere sammen, så der vil ikke være Interreg midler, der kan medfinansiere
projektet. Tilsvarende EU-midlerne forventes der heller ikke en medfinansiering fra SEGES
fremadrettet.
8. Kommende møder i embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
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•
•

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.
På sidste embedsmandsgruppe møde blev punkt med evaluering af embedsmandsgruppens møder
udskudt.
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 1. februar 2019 i Skive – Mødet starter kl. 9.00.
Forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsorden
Udarbejdelse af årsberetning 2018 vedr. vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden
Kommunernes vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden
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
FLAG-midler til Limfjorden
Presse
Orientering / Bordet rundt
Evt.

Embedsmandsgruppen
• Enighed om, at det var en god beslutning at rykke embedsmandsgruppemøderne frem med
start kl. 9.00.
• Vigtigt med en prioriteret dagsorden, hvor de vigtigste punkter tages først. Projekter som kun
vedrører en andel af medlemskommunerne (Havørred Limfjorden eksempelvis) lægges til sidst
på mødet.
• Økonomien vendes engang i mellem. Senest på september mødet skal der være et estimat
over forventet årsforbrug.
Limfjordsrådsmødet
• I forhold til presse vil forvaltningsplanen ikke være et oplagt emne. Til gengæld kunne der
fokuseres på årsberetningen. Sekretariatet kan pege på, hvad der skal fremhæves. Eksempelvis
vandløbsindsatserne og en fortælling om, at vi når målene. Endvidere kunne det strategiske
samarbejde med staten i relation til 3. planperiode være et emne, der kunne tages op.
• Punkt med ”Affald herunder plastik og spøgelsesnet i Limfjorden” udsættes.
• Punkt med FLAG midler til Limfjorden tages med i det omfang, der kan nås en yderligere
afklaring af LAG/FLAG bestyrelsernes holdning.
9. Orientering/Bordet rundt.
• Høring af ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021
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•

Der henvises til vedlagte slides vedr. høring af ændret afgrænsning af vandløb i
vandområdeplanerne. Sekretariatet sender høringssvar på baggrund af de præsenterede
problemstillinger.

•

Thisted Kommune orienterede om problemstilling i forhold til minivådområder og
oplandskonsulenters ønske om at placere disse i vandløb.
Sekretariatet afholder løbende møder med oplandskonsulenter og kommunernes teknikere.
Punktet kan tages med på kommende møde i dette fora.

•

10. Eventuelt
• Der var ikke emner til punktet eventuelt
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