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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt
2. Vådområdeindsatsen, opdatering af VOP og udfordringer med Energinet.dk’s kabler.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender den reviderede VOP
• Limfjordsrådet politisk retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på, at Energinet.dks
praksis i forhold til vådområdeindsatsen laves om.
• Limfjordsrådet tager orientering om forslag til revideret støtteordning til nedlæggelse af
dambrug til efterretning.
Baggrund:
Der er ansøgt adskillige nye N-vådområdeprojekter, så selve VOP’en ligger pt. til at kunne reducere
tilledningen af kvælstof svarende til målet på 373 ton N / år. Der er endvidere ekstra forundersøgelser
der hvis de bliver realiseret vil kunne bidrage med en reduktion på yderligere 58 ton N / år (16% ekstra
forundersøgelser).
Sekretariatet gennemgår på mødet de seneste ændringer i VOP’en.
Vi har i forbindelse med vådområdeprojekterne Harre Nor (Skive), Nees Vig (Mors), Gørup Enge (Viborg),
Jerslev Bro (Brønderslev) og Lindholm Å (Aalborg) oplevet problemer i forhold til Energinet.dk´s kabler.
I Harre Nor vil Energinet.dk f.eks. ikke acceptere et vådområde. Dette er ikke populært hos lodsejerne i
pumpelaget. Det er kun to af 10 lodsejere, der har matrikler, hvor kablet ligger, og det er derfor kun
disse, der har fået kompensation. Alle 10 lodsejere er dog formentlig forpligtede til at drive pumpelaget i
al fremtid. Ingen af lodsejerne, heller ikke de to, der har fået kompensation, mener, at de er blevet oplyst
om dette.
I relation til nedlæggelse af dambrug har sekretariatet udarbejdet et forslag til og er i dialog med
Departementet om, hvordan den nuværende statslige støtteordning vil kunne ændres så det ud over
lavteknologiske anlæg også bliver muligt i forhold til delvist moderniserede dambrug i særlig sårbare
oplande (såfremt dambrugsejer ønsker det). Der er lagt op til, at ansøgninger bliver prioriteret efter
forholdet mellem oplandets tilbageværende fosfor kvote og resterende indsatsbehov for fjernelse af
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kvælstof. Ansøgninger i oplande, hvor den nuværende økologiske tilstand for kvalitetselementet klorofyl
er dårlig vil som udgangspunkt bliver prioriteret over ansøgninger, der ligger i oplande hvor tilstanden er
ringe. Med sådanne principper for prioritering vil delvist moderniserede dambrug i oplande som Hjarbæk
Fjord kunne blive prioriteret højt.
Konkret er der i dag i forbindelse med et vådområde i oplandet til Hjarbæk Fjord et ønske om at se på en
sådan mulighed.
Bilag:
a. Kopi af seneste VOP vedlægges.
b. Notat om problematik ved Energinets kabler vedlægges dagsordenen.
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
Udover Energinet.dk sættes der fokus på problemstillingen med barrierer i vådområdeindsatsen
generelt i forhold til relevant minister.
3. Vandråd 2019 / 2020
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Limfjordsrådet tager orientering om status for vandrådsarbejdet til efterretning.
Baggrund:
Kommunerne skal under inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i
bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der skabes grundlag for at opnå ”god økologisk
tilstand”. Teknikergruppen for Limfjorden har været samlet og vandrådet for Limfjorden havde første
møde den 13. januar. Efterfølgende har Vandrådet været på ekskursion til forskellige vandløbsprojekter i
Vesthimmerlands Kommune.
Kommunerne har nu indberettet foreslåede indsatser i it-værktøjet og der er nu prioriteret på tværs af
Limfjordsoplandet og udarbejdet et egentligt forslag til vandløbsindsatser i 3. planperiode. Dette forslag
er behandlet på møde i vandrådet den 27. april.
Sekretariatet præsenterer status for vandrådsarbejdet.
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
Det er lovet vandrådet, at indsamle de erfaringer kommunerne har med virkemidlet sandfang. I fald
nogle af medlemskommunerne har erfaringer med sandfang, bedes disse derfor sendt til
Limfjordsrådets Sekretariat.
4. LIFE-projekt – Naturgenopretning i fjord og på strandenge
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Limfjordsrådet godkender, at der arbejdes videre med afklaring af projektet.
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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 medio juni 2020 og planlægges med forventet tilsagn fra EU at starte
1. september 2021.
Med få kommunale midler bidrages markant til en bæredygtig udvikling af fjorden og dermed
understøttes en udvikling, hvor fjorden igen kan blive et vigtigt erhvervsmæssigt og rekreativt aktiv for
kommunerne.
Der er tale om et fyrtårnsprojekt med brede kommunale interesser. Specielt skal fremhæves formidlingsog turismeinteresser i projektet, kvælstoffjernelse som gavner især landbruget i hele oplandet til
Limfjorden, klimagevinster i form af bl.a. CO2 binding i ålegræsbede samt strandengsdelen og endelig er
kommunale fordele ved eventuel genanvendelse af klapmateriale til etablering af holme etc. pt. under
afklaring.
Der er tale om et helhedsorienteret natur- og miljøprojekt, som har fokus på at genskabe den naturlige
balance i Limfjorden (og Mariagerfjord). Indsatsen skal udmøntes i forskellige former for
naturgenopretning. Der vil særligt være fokus på opprioritering af naturpotentialet i bl.a. Natura 2000
områderne, etablering af ”havets oaser” / større og mindre rev, retablering af ålegræs og tangbede,
mindske næringsstoffrigivelse fra sedimentet, etablering af muslinge-banker samt etablering af tidligere
tiders holme og øer.
Projektet er geografisk placeret i de fem kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Aalborg og
Mariagerfjord.
Økonomi
Der tale om ”et rigtig godt tilbud”. Projektets budget forventes at være i størrelsesorden 80 mio. kr.,
svarende til 13,3 mio. kr. årligt i 6 år. Omkring 60 % vil forventeligt kunne søges ved LIFE. Desuden
forventes det, at Age V. Jensens Naturfonden bidrager i størrelsesorden 10 mio. kr. ligesom Veluxfonden,
5. juni fonden, Miljødirektoratet i Norge og den danske Miljøstyrelse også forventes at indgå i projektet.
En forudsætning for at fondene vil lægge de mange midler og EU det samme, er at kommunerne deltager
og også bidrager finansielt. Forventeligt vil de fem kommuner hver skulle bidrage med i størrelsesorden
167.000 kr. årligt i seks år. Hver kr. lagt af en kommune bliver således ”gearet” med en faktor 80.
Midlerne vil i stort omfang kunne lægges som timer anvendt i kommunerne. En bedre mulighed for at
bidrage til en ren fjord kan nok næppe etableres på grund af denne meget store ”gearing” af midlerne.
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Bilag
•

Projekt (light) beskrivelse af Naturgenopretning i fjord og på strandenge eftersendes.

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
Limfjordsrådet fandt projektet spændende og bakkede det op.
Der blev tilkendegivet, at det var en god idé at anvende klapmateriale til reetablering af holme.
Eventuel merudgift i forbindelse med dette er indeholdt i projektet.
Der er aftalt møde med borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd i de fem direkte berørte
kommuner 2. juni 2020 til en drøftelse af projekt og finansieringsplan. Forslaget er, at det er de fem
direkte berørte kommuner, der hver bidrager til den kommunale medfinansiering med i
størrelsesorden 167.000 kr. årligt i seks år.
5. Havørred Limfjorden 2021-2024
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Limfjordsrådet tager orientering om status for ”Havørred Limfjorden 2021-2024” til efterretning.
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
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.
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Destinationerne er først nu ved at være etableret, men Sekretariatet er i dialog med disse om indhold,
snitfladeafklaring, og deres ønsker i forhold til økonomi og organisering ved et evt. projekt.
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 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 tilsvarende den forgangne projektperiode.
Bilag
•
•

Eksempel på Partnerskabsaftale (Destination Himmerland og Destination Limfjorden)
Interessetilkendegivelse LAG småøerne.

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
Kystkommunerne er opmærksomme på, at der i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger
fastholdes et beløb til Havørred Limfjorden 2021-2024 svarende til det, der hidtil har været givet i den
forgangne projektperiode.
6. Regnskab 2019
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender regnskab 2019 under forudsætning af, at revisionen ikke har
bemærkninger til regnskabet.
Baggrund:
Limfjordsrådets regnskab for 2019 er nu udarbejdet. Regnskabet vedlægges.
Under projektforløbet af f.eks. stenrevsprojektet går der tid inden Aalborg Kommune kan viderefakturere
udgifter afholdt til underleverandører til Miljøstyrelsen. Derfor har Aalborg Kommunes Miljø- og
Energiudvalg på møde 05.11.2015 godkendt, at Miljø- og Energiforvaltningen (Limfjordsrådets
Sekretariat) i dette projekt kan have udlæg på op til 2 mio. kr. mellem regnskabsårene.
Bilag
•

Special regnskab 2019 vedlægges.

Der henvises til vedlagte slides.
Revisor har nu godkendt regnskab 2019. På denne baggrund godkendte Limfjordsrådet også
regnskabet for 2019.
7. Presse
Indstilling:
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Embedsmandsgruppen indstiller:
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Nordjyske har henvendt sig til formandskabet og Sekretariatet med henblik på en artikel om Lifeprojektet.
8. Orientering/Bordet rundt.
•
•

Rambøll er inviteret til Limfjordsrådsmødet 26. juni (Aalborg) – Oplæg om Thyborøn Kanal.
Sekretariatet har kontakt til SDU vedr. krydstogtskibe og ålegræs.

Bilag
9. Eventuelt
Der var ikke yderligere punkter under evt.

7

