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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt
2. Sammentænkning af Havørred Limfjorden og Seatrout Mariagerfjord
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Limfjordsrådet drøfter scenarier og beslutter grundlag for et nærmere samarbejde mellem
Havørred Limfjorden og Seatrout Mariagerfjord.
Baggrund:
Havørred Limfjorden projektet udspringer af vanplanindsatserne i oplandet til Limfjorden. Her har
Limfjordsrådet koblet indsatserne med rekreativt lystfiskeri og en digital visualisering af fiskepladserne i
Limfjorden mv.
Limfjordsrådet sekretariat er blevet kontaktet af Mariagerfjord Kommune, der ønsker et samarbejde
mellem Havørred Limfjorden og Seatrout Mariagerfjord om præsentation af fiskepladser mv på Havørred
Limfjordens hjemmeside. Oplæg med scenarier for samarbejde præsenteres på embedsmandsgruppemødet.
Bilag:
Hjemmesiden kan ses her: https://www.havorredlimfjorden.dk/
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.
Havørred Limfjorden indgår i et samarbejde med Seatrout Mariagerfjord om lystfiskeriet og
destinationerne, herunder hjemmeside og skiltning. Mariagerfjord forsætter med deres brand, og vises
på egen særskilt hjemmeside.

3. Vandløbsindsatser
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orientering om status for vandløbsindsatsen tages til efterretning.
Baggrund:
Anden ansøgningsrunde i 2019 løber fra 20. august til 1. oktober.
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Sekretariatet orienterer om forventede ansøgninger i den forestående ansøgningsrunde. Der orienteres
om indarbejdelsen af vandløbsindsatser fra Frederikshavn i tidsplanen samt øget bemanding i
Sekretariatet til løsning af de forestående vandløbsindsatser.
Orienteringen blev taget til efterretning.
4. N‐ og P Vådområdeindsatsen (VOS‐pkt)
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Orientering om status for vådområdeindsatsen tages til efterretning.
 Limfjordsrådet godkender, at en kvælstofvådområdeindsats i oplandet til Limfjorden på 12 ton
N/år flyttes fra 3. planperiode til 2. planperiode.
 Status for P‐ådalsindsatsen tages til efterretning.
 Det anbefales KL og Miljøstyrelsen ikke at stoppe P‐ådalsindsatsen.
Baggrund:
Anden ansøgningsrunde i vådområdeindsatsen i 2019 er 14. juni – 3. september. Det er ved at være
sidste runde for forundersøgelse, hvis projekterne også skal nå at realiseringsansøges i indeværende
planperiode. Flere projekter er opgivet, men nye kommer også til.
Flere Vandoplande når ikke de aftalte mål. I den forbindelse forventes det, at Miljøstyrelsen vil rette
henvendelse til Limfjordsrådets Sekretariat om, hvorvidt der i Limfjordsoplandet er muligt at fremskynde
en kvælstofindsats på 12 ton (udover de 361 ton N/år) fra 3. til 2. vandplanperiode.
Miljøstyrelsen har gennem længere tid efterspurgt flere fosfor‐ådals projekter. KL har på det seneste
møde i den nationale styregruppe for vådområder fremført ønske om, at der nu stoppes for yderligere
forundersøgelser til P‐vådområder. Dette med henvisning til, at de fysiske forhold ikke er tilstede. Det er
dog ikke op til styregruppen at træffe en sådan beslutning, den kan kun ministeren træffe. Inden
departementet indstiller til ministerbeslutning, har de igangsat en afklaring af behovet.
Sekretariatet orienterer om nyt vedr. forventede ansøgninger i kommende ansøgningsrunde og
forventede VOP‐ændringer.
Bilag:
 VP2‐N‐VOP for Limfjorden.
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
Limfjordsrådet var enig i Sekretariatets tidligere udmelding til KL om, at ordningen bør fortsættes i en
tilpasset / udvidet form.
5. Masterplan for Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
 Der ikke arbejdes videre med ”Bæredygtig erhvervsudvikling relateret til Limfjorden” som
fokusområde
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Opstart af arbejdsgrupperne drøftes.
Limfjordsrådet drøfter procesplan; partner deltagelse i arbejdsgrupperne, interessent‐temadage
m.m.
Forslag til produkt drøftes og godkendes.

Baggrund:
Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en Masterplan for Limfjorden i balance er ved at være
færdig behandlet i kommunerne. Der har fra flere udvalg / byråd været bemærkninger til arbejdet,
hvilket er gennemgået i vedlagte bilag. Kommunerne har endvidere meldt ind omkring deltagelse i de
arbejdsgrupper, der er nedsat omkring de enkelte forkusområder.
Sekretariatet har drøftet opstart af arbejdsgrupperne med lead‐kommunerne og en mere detaljeret
procesplan er under udarbejdelse. Sekretariatet orienterer om status.
Bilag


Politiske tilbagemeldinger vedr. kommissorium for Masterplanen.

Indstilling godkendt. I Masterplanens version 1.0 defineres den fælles ambition for fjorden/oplandet.
Hvis det besluttes at udarbejde en version 2.0 diskuteres mere konkret virkemidler etc.
6. Projekt om opsporing samt bjærgning af garn og indsamling af marint affald i Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet:
 Tager orientering om spøgelsesnet projektet til efterretning.
Baggrund
Projektet med opfiskning af 10 efterladte spøgelsesnet, er nu afsluttet. I forbindelse med dette arbejde
har Limfjordsrådet imidlertid erfaret, at problemet er langt større end blot de 10 net.
Limfjordsrådets formandskab inviterede 05.07.2019 pressen med ud for at bjærge et spøgelsesnet. Der
var her mulighed for at følge arbejdet med fjernelse af et af fjordens spøgelsesnet. Der var en god
pressedækning af problemstillingen.
Indstilling godkendt.
Miljøstyrelsen har indberetningsværktøj til bl.a. oliespild – Noget lignende kunne bruges i forhold til
spøgelsesnet.
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7. Implementering af opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel
Indstilling:
Limfjordsrådets Sekretariat indstiller, at:
 Limfjordsrådet tager orientering om status for temadage til efterretning.
 Limfjordsrådet drøfter tematikkerne i henvendelsen om opdræt af muslinger som marint
virkemiddel.
 Formandskabet ud fra drøftelsen i rådet og i samråd med Skive Kommunes repræsentant
færdiggør rådets besvarelse af borgerhenvendelsen (bilag vedlagt).
 Limfjordsrådet drøfter henvendelse fra DN vedr. undersænkning af rør i muslingebrug.
Baggrund
Limfjordsrådet har af flere omgange arbejdet med opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel.
Som drøftet på tidligere møder i Limfjordsrådet er der planlagt temadage med styrelsen og politikere på
Christiansborg herom.
Limfjordsrådet har endvidere fået en henvendelse om rådets holdning til forskellige aspekter ved
implementering af opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel (vedhæftet som bilag).
Limfjordsrådets sekretariat har endvidere modtaget et brev fra DN om problematikkerne (bilag).
Limfjordsrådet har vedlagt et første udkast til svar på borgerhenvendelsen.
Bilag




Henvendelse vedr. Limfjordsrådets anbefaling af / interesse i etablering af Smartfarm anlæg i
Limfjorden herunder Skive Fjord.
Henvendelse fra DN vedr. smartfarms.
Udkast til svar på henvendelse vedr. Limfjordsrådets anbefaling af / interesse i etablering af
Smartfarm anlæg i Limfjorden herunder Skive Fjord.

Limfjordsrådet orienteres om hovedkonklusionerne fra den faglige temadag (30 min. på mødet 29.
november).
Forslag til svar på borgerhenvendelse blev godkendt.
DN’s henvendelse angående smartfarms blev set som et godt eksempel på, at masterplanen er vigtig –
Der skal ses på helheder. Limfjordsrådet tager temaet op i relevante fora.
8. Vidensdeling/inspirationstime omkring Multifunktionel Jordfordeling
Indstilling:
Limfjordsrådets Sekretariat indstiller, at Limfjordsrådet:
 Erfaringsudveksler omkring Multifunktionel Jordfordeling
 Tager orientering om status for den som følge af tørkepakken forventede Multifunktionelle
Jordfordelingsordning til efterretning
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Baggrund
På Limfjordsrådets møde 07.06.2019 blev det besluttet at have en vidensdeling / inspirationstime
omkring håndtering af opgaven med Multifunktionel Jordfordeling. Mariagerfjord præsenterer erfaringer
med dette værktøj.
Forventningen er at der vil komme en Multifunktionel Jordfordelingsordning primo 2020 og at der vil
være en høringsproces af bekendtgørelse og vejledning i efteråret 2019. Sekretariatet orienterer om de
foreløbige udmeldinger.
Der henvises til vedlagte slides ‐ Mariagerfjord Kommune præsenterede arbejde med multifunktionel
jordfordeling fra Glenstrup sø. Det er her lykkedes i regi af Collective impact at inddrage og skabe
synergi med multifunktionel jordfordeling som virkemidlet.
Præsentationen vedlægges dette referat.
9. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Der var ikke henvendelser fra pressen
10. Orientering/Bordet rundt.
Klapning kan muligvis have betydning for tilsanding ved kysten.
11. Eventuelt
Der var ikke yderligere punkter/bemærkninger
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