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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Vandløbsindsatsen i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Embedsmandsgruppen drøfter strategi i forhold til gennemførelse af vandløbsindsatsen i
oplandet til Limfjorden
• Sekretariatet tager en drøftelse med Kommunerne hver især vedr. hvilke projekter der evt. skal
udskydes til VP3 fordi de ikke kan nå realisering inden 1. kvt. 23.
• Sekretariatet udarbejder ud fra kommunedrøftelserne forslag til en opdateret plan for
håndtering af vandløbsindsatserne lagt i sekretariatet. Denne dagsordensættes til augustmødet i
embedsmandsgruppen.
Baggrund:
På embedsmandsgruppemøderne primo 2019 blev det aftalt, at opnormere sekretariatet med henblik på
at nå målet med som minimum at have realiseringsansøgt alle vandløbsprojekterne i oplandet til
Limfjorden senest efteråret 2021. Der er nu en ny deadline i forhold til, at realiseringerne også skal være
afsluttet senest 1. kvartal 2023 – Tilsyneladende uden mulighed for forlængelse.
Det nuværende Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 (EHFF) afsluttes formelt set i år.
Afslutningen af programmet indebærer, at alle EHFF-programmets tilskudsmidler skal være hjemtaget
fra EU-Kommissionen senest ved udgangen af 2023, herunder dem til vandløbsprojekterne. EHFF-midler,
der ikke er hjemtaget fra EU ved udgangen af 2023 falder bort og kan ikke udbetales til Danmark. For at
sikre, at Danmark kan sørge for rettidig hjemtagning og dermed ikke går glip af EHFF-midler, skal alle
vandløbsrestaureringsprojekter, der har fået EHFF tilskud, være afsluttet senest 1. kvartal 2023. Dette
medfører, at der på EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering ikke vil blive givet tilsagn til
projektperioder længere end 1. kvartal 2023 samt, at der ikke kan gives projektforlængelser til
vandløbsrestaureringsprojekter ud over 1. kvartal 2023.
Indstilling godkendt – I forhold til indstillingens 2. dot drøfter Sekretariatet med de enkelte kommuner
ønsker i forhold realiseringerne, rækkefølge i forhold til præmissen om, at projekter søgt i indeværende
programperiode skal være afsluttet senest 1. kvartal 2023 etc.
Sekretariatet afklarer, for så vidt angår ansøgningsrunder i 2021 for vandløbsprojekter under
vandområdeplan 2.
3. Vådområde ansøgninger i næste vindue
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
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•
•

Embedsmandsgruppen godkender, at Sekretariatet ansøger de foreslåede projekter og starter
forundersøgelsen op straks efter indsendelse af ansøgning og inden, der er givet endeligt tilsagn
til forundersøgelsen.
Risikoen forbundet med opstart af forundersøgelsen inden tilsagn dækkes i fællesskab ifald et
projekt mod forventning ikke skulle opnå tilsagn.

Baggrund:
Pt. ser det ud som om, at målet med at realiseringsansøge vådområder svarende til en kvælstofreduktion
på 373 ton lige bliver nået. Der er dog ikke pt. reserveprojekter, der vil kunne dække, såfremt projekter
måtte falde eller blive mindre.
Der må i VOP’en være 20 % ”overimplementering” / ”reserveprojekter”. Sekretariatet præsenterer på
mødet forslag til, hvilke projekter, der kan søges i næste ansøgningsrunde (12. juni – 1. september), så
hele rammen inkl. de 20 % ekstra indsatser, fyldes ud.
Når ansøgning er sendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for egen regning og risiko. Det
betyder, at hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter afholdt fra datoen for
indsendelse af ansøgning, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må
projektejerkommunen selv betale afholdte projektudgifter. Sekretariatet har endnu ikke oplevet, at der
er givet afslag på en projektansøgning.
For at kunne nå forundersøgelsen i de nye projekter inden for planperioden vil de nye projekter skulle
igangsættes straks efter ansøgning.
Indstilling godkendt med den bemærkning, at der maks. bruges op til to ”mandemåneder” inden
tilsagn er givet.
Det blev aftalt, at der på kommende embedsmandsgruppemøde tages en principdrøftelse for og imod
en solidarisk ordning, hvor alle bidrager ved tab som beskrevet ovenfor. Kommunerne har i fællesskab
fået opgaven med gennemførelse af vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden. Det er ikke alle
kommuner, der har vådområdeprojekter, nogle har enkelte, mens andre har mange. Sekretariatet
forbereder et oplæg herunder argumenter for og imod.
4. Vandråd 2019 / 2020
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
o Embedsmandsgruppen drøfter vandrådsarbejdet 2019 / 2020 i oplandet til Limfjorden.
o Embedsmandsgruppen godkender udkast til fælles sagsfremstilling vedr.
indsatsprogrammets forslag til prioritering af vandløbsindsatser.
Baggrund:
Der er indberettet 118 spærringer (mål 47 stk.) og 610 km vandløb (mål 427 km)
Vandrådet for Limfjorden var på møde 02.06.2020 enige om at sende følgende bemærkninger til den
kommunale politiske behandling af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger
i 3. vandplanperiode:
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•
•

•
•

•

”På grundlag af en konstruktiv dialog i rådet, blev det i enighed besluttet at anbefale det
foreliggende forslag til vandløbsindsatser i 3. vandplanperiode.
Vandrådet anbefaler, at kommunerne ved de enkelte projekter tager en konkret vurdering i
forbindelse med forundersøgelserne af det konkrete vandområde og lægger sandfang som
virkemiddel ind ved behov.
Vandrådet opfordrer til at det bliver sikret ved det enkelte projekt via forundersøgelsen, at der er
afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser.
Vandrådsmedlemmers kommentarer til konkrete vandområder fremgår af it-værktøjet.
Vandrådet anbefaler, at disse indgår i overvejelserne i forbindelse med endelig projektering af
indsatserne.
Vandføringsevnen må ikke ændres med mindre det aftales med de involverede parter / lodsejerne
i projektet.”

Bilag:
•

Udkast til sagsfremstilling eftersendes.

Indstilling godkendt.
5. Masterplan for Limfjorden
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Sekretariatet efter sommerferien går i gang med en proces om de projektinitiativer som
Masterplanen skal understøtte.
• Embedsmandsgruppen drøfter interessentmøde herunder, hvem der skal deltage og dagsorden.
• Embedsmandsgruppen godkender tidsplan for det videre arbejde.
Baggrund:
Første udkast til Masterplanen version 1.0 forligger nu og består af 7 dokumenter (vedhæftet). Det 7.
dokument er selve strateginotatet til politikkerne i Limfjordsrådet, mens de 6 ligestillede fokusnotater er
understøttende dokumenter der også vil danne udgangspunkt i forhold til den handlingsorienterede del.
Det er aftalt, at der på Rådsmødet 26. april skal være en drøftelse af, hvem interessenterne er.
Forventet tidsplan:
Udkastet blev vendt på formandskabsmøde den 2. april og på efterfølgende på embedsmandsgruppe
møde og den oprindelige plan var at præsentere udkastet for rådet 26. april. Grundet corona blev
punktet dog ikke dagordenssat på rådsmødet, men kommer i stedet på næste møde 26. juni (efter at
være gennemgået af den redaktionsgruppe, der blev nedsat på sidste embedsmandsgruppemøde).
Interessenter inddrages herefter med henblik på input inden sagen igen behandles i
Embedsmandsgruppe og Limfjordsråd – Forventeligt først på efteråret. Den kommunale politiske
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behandling følger i efteråret efter de kommunale budgetforhandlinger. Sekretariatet vil udarbejde forslag
til en fælles sagsfremstilling.

Indstilling godkendt.
I forbindelse med interessentinddragelse laves en politisk proces, hvor borgmestre og tilsvarende
kommunale udvalg inviteres til møde om masterplanen med henblik på den politiske forankring i
kommunerne.
6. LIFE-projekt – Naturgenopretning i fjord og på strandenge
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen tager orientering om resultat af borgmestermøde til efterretning.
Baggrund:
Limfjordsrådet har sammen med en række eksperter udarbejdet et katalog over mulige
restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning. Kataloget blev udarbejdet med økonomisk
bistand fra Aage V. Jensens fonde.
På Limfjordsrådets møde 07.06.2019 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med projektet med
henblik på en Life-ansøgning i 2020.
Projektet ansøges med conceptnote inden sommerferien og der planlægges med forventet tilsagn fra EU
at starte 1. september 2021.
Projektet er geografisk placeret i de fem kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Aalborg og
Mariagerfjord
Der har 2. juni været møde om projektet og finansieringsplanen med deltagelse af borgmestre,
udvalgsformænd og næstformænd i de fem kommuner, der er direkte berørt, hvor borgmestrene
tilkendegav deres støtte til projekt og finansieringsplan
Økonomi
Projektets budget forventes at være i størrelsesorden 80 mio. kr., hvoraf omkring 60 % forventeligt vil
kunne søges ved LIFE. Andre fonde er tænkt ind i projektet. Forventeligt vil kommunerne skulle bidrage
med i størrelsesorden 5 mio. kr. (hvilket til dels kan være i timer).
Indstilling godkendt.
7. Næste møde i Limfjordsrådet
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Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet,
herunder forslag til oplægsholder til punktet ”Inspirationstime – Håndtering af Multifunktionel
Jordfordeling” (tidligere har Mariagerfjord og Jammerbugt kommune præsenteret).
• Embedsmandsgruppen drøfter om mødet skal afholdes som ”Teams-møde”.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 26. juni 2020 og er planlagt afholdt i Aalborg, men afholdes som
Teams-møde – Mødet starter kl. 9.00.
Forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsorden
Orientering om Thyborøn Kanal (Rambøll)
Vandløbsindsatsen i oplandet til Limfjorden.
Vådområde ansøgninger i næste vindue
Vandråd 2019 / 2020.
Masterplan for Limfjorden.
LIFE-projekt – Naturgenopretning i fjord og på strandenge
Havørred Limfjorden
DTU-Aqua projekt Havørred Limfjorden 2021-2024
Presse
Orientering / Bordet rundt

Mødet afholdes som et fysisk møde.
Punkt med DTU-Aqua projekt tages af dagsordenen.
Limfjordsrådsmedlems henvendelse vedr. oprensning af Sælhundeholmløbet ved Thyborøn og den
efterfølgende klapning dagsordenssættes. Dagsordensteksten drøftes med Lemvig Kommune.
8. Havørred Limfjorden 2021-2024
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen godkender projektbeskrivelsen.
• Embedsmandsgruppen drøfter finansieringsplan og strategi i forhold til behandling af sagen i de
enkelte kommuner
Baggrund:
• 10 af Danmarks mest produktive havørred-åer har deres udløb i Limfjorden, og derfor trækker et
stort antal fisk gennem fjorden hvert år som en del af deres livscyklus.
• Med Havørred Limfjorden sikrer en certificeringsordning, at lystfiskere, der besøger Limfjorden,
kan få kvalificeret hjælp til fiskeriet. Pt. er 7 grejbutikker, 40 overnatningssteder, 3
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•
•

båd/kajakudlejere og 6 lokale guider certificeret som særligt lystfiskervenlige, og flere er på vej.
Vi oplever stor opbakning fra erhvervsaktører til projektet.
Omdrejningspunktet for Limfjorden som lystfiskerdestination er hjemmesiden
www.havørredlimfjorden.dk. Denne blev relanceret i 2019 og er gået fra 5.000 årligt besøgende
til 3.500 besøgende om måneden.
Formidling på de sociale medier er kraftig øget og rigtig mange følger vandløbsindsatsen via
nyheder og videoklip, der synliggør det kommunale arbejde med vandløbsprojekter. God måde
at promovere det arbejde kommunerne laver til en målgruppe der er meget interesseret.

Projekt Havørred Limfjorden løber indtil udgangen af 2020 og ovenstående bullets motiverer og giver
anledning til at overveje projektets videre forløb. På baggrund af erfaringer lægger sekretariatet op til,
Havørred Limfjorden fortsætter arbejdet med følgende fokusområder:
•

Grundproduktet - sikre havørredens gyde- og levesteder og vandmiljøet i øvrigt.

•

Erhvervsudvikling – sikre en god service (viden) og attraktive oplevelser (produkter)

•

Branding og markedsføring – sikre en ærlig og autentisk fortælling om Limfjordens bæredygtige,
vilde og naturlige havørreder.

De 3 fokusområder hænger tæt sammen, og erfaringerne viser, at der er stor synergi i, at de konkrete
indsatser i de 3 områder sammentænkes.
Sekretariatet er tilsvarende i dialog med LAG’erne. Ansøgningsrunder er gået i gang for så vidt angår
erhvervsudviklingsdelen. I forhold til miljødelen er sekretariatet i dialog med DTU Aqua om projekt, og
med MST om midler til indsats mod spøgelsesnet og plast på strandene via strandoprydningspuljen.
Økonomi
Med den foreløbige projektbeskrivelse forventes et nyt projekt for perioden 2021-2024 budgetmæssigt
at være i størrelsesorden 4.137.000 kr. Ved deltagelse af de 10 kystkommuner og Mariagerfjord svarer
dette til hver deltagende kommune betaler 82.000 kr. årligt
Bilag
•

Projektbeskrivelse for Havørred Limfjorden vedlægges.

Indstilling godkendt. Mariagerfjord Kommune ønsker eget spor for så vidt angår Mariagerfjord og
indgår dermed ikke direkte i Havørred Limfjorden projektet. Kommunen vil gerne samarbejde om
idéudvikling - Projektbeskrivelsen tilrettes.
For de 10 kystkommuner sendes ansøgning til repræsentanterne i embedsmandsgruppen, der bærer
den til relevant udvalg. Relevant udvalg er forskellig fra kommune til kommune
9. Orientering/Bordet rundt.
• Ålegræs og krydstogtsskibe
Holstebro orienterede om udfordring i forbindelse med oprensning af etablerede okkerbassiner, hvor
arsen og nikkelkoncentrationen er en faktor 8-10 gange for høj i forhold til afskæringskriterierne.
10. Eventuelt
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