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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Siden sidst - Vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Embedsmandsgruppen tager orientering om vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden til
efterretning.
• Embedsmandsgruppen godkender, at de ejendomsmæssige forundersøgelser p.g.a. Covid 19
situationen bliver gennemført telefonisk, når lodsejerbesøg og -møder ikke vurderes at kunne
gennemføres forsvarligt. Dette så realiseringsansøgningerne som planlagt kan sendes i
ansøgningsvinduet i efteråret 2021.
Baggrund:
Kommunerne skal ifølge aftalen mellem KL og Ministeriet senest med udgangen af 2021 have
realiseringsansøgt de vådområdeprojekter, der skal sikre, at målet for vådområdeindsatsen fastsat for
anden vandplanperiode nås. Restriktioner i forbindelse med Covid 19 situationen gør det imidlertid
vanskeligt at gennemføre de ejendomsmæssige forundersøgelser på de igangværende
forundersøgelsesprojekter. Hvor lodsejerbesøg og -møder ikke vurderes, at kunne gennemføres
ordentligt ift. Covid-19 restriktioner gennemføres de telefonisk i stedet.
Jordfordelingskontorets lodsejerforhandlinger er mere eller mindre sat på standby af coronasituationen
da der kun kan gennemføres møder udenfor og med én person.
Limfjordsrådet har sendt høringssvar til udkast til ”bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og
lavbundsprojekter” (vedlagt).
Potentialekortet 2019 (som bruges ved ansøgninger om etablering af minivådområder i 2020) er alvorligt
fejlbehæftet. KL og kontaktgruppen m.fl. har haft møder med LBST om potentialekortene, og
kommunernes mulige godkendelser af minivådområderne. I konsekvens af fejlene i kortene, skal alle
kommuner i deres godkendelse være særligt opmærksom på placering af minivådområderne i ådale/på
lavbund/i oplandet til vådområder (etablerede projekter, projekter med tilsagn til realisering eller
forundersøgelse samt kommende projekter). Uanset kortet må minivådområderne ikke placeres på
lavbund i ådale, og de må ikke placeres i oplande til eksisterende vådområder eller planlagte vådområde.
Bilag:
• Høringssvar til udkast til ”bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og
lavbundsprojekter”
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.
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3. Udarbejdelse af årsberetning 2020 vedr. vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at årsberetning om vandplanarbejdet i
oplandet til Limfjorden tages til efterretning.
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 KL, Departementet, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen m.fl. samt
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:
• Årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden eftersendes.
Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides
Det blev drøftet om økonomi i forhold til, hvad kommunerne får, skulle være et tema i det fremsendte
udkast til årsberetningen, eller det ville være et mere hensigtsmæssigt afsnit i årsberetningen i
Limfjordsrådets specialregnskab. Målgruppen for sidstnævnte er primært medlemskommunerne Sekretariatet indarbejder et afsnit i denne.
4. Budget 2021
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen anbefaler, at Limfjordsrådet godkender budget 2021
• Embedsmandsgruppen drøfter Limfjordsrådets økonomi for overslagsårene.
Baggrund:
Sekretariatet orienterede på Limfjordsrådets møde om, at udkast til budget 2021 først ville blive
præsenteret på Limfjordsrådets første møde i 2021. I forlængelse af organisationsændringen i Aalborg
Kommune har der, som der også blev orienteret om, været en afklaring af rådets økonomi.
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Sekretariatet præsenterer på mødet udkast til budget 2021. Der er ikke foreslået kontingentændringer
for 2021.
Sekretariatet orienterer endviderer om afklarigen af rådets økonomi og proces drøftes.
Indstilling godkendt – der henvises til vedlagte slides. Embedsmandsgruppen bemærkede:
•
•

•

•

•
•

Der var enighed om, at Limfjordsrådet er vigtigt og, at sekretariatet løser opgaven godt.
Embedsmandsgruppen anbefaler, at udfordringerne ikke løses ved henvendelse til KKR, men
tænker, at det her er en god idé at komme ud med de gode historier i forhold til alt det,
kommunerne får.
Det er ok med et kontingentstignings ønske, men det skal meldes ud tidligt på året for at
komme med i budgetforhandlinger. Forhøjet kontingent skal gå til rådsopgaver og ikke dække
underskud på vandplanopgaverne.
Hvis man opgør udgifterne meget detaljeret og tager alt med, giver det indtrykket af, at man i
sekretariatskommunen ikke ønsker sekretariatet – ”At have sekretariatet i huset må være af
pæn værdi”.
Vandplanopgaverne opgøres per kommune og skal hvile i sig selv.
Det skal være tydeligt, hvad kommunerne får for pengene – Regningerne fra sekretariatet skal
udspecificeres mere.

5. Masterplan for Limfjorden og pilotprojekt for Skive Fjord
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen tager orientering om status og Masterplanens videre arbejde herunder
tidsplan til efterretning.
• Sekretariatet afklarer præcis restøkonomi i Skive Fjord projektet.
• Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet at godkende, at resterende midler afsat til Skive
Fjord projektet indgår i finansiering af sekretariatets arbejde med Masterplan ver. 2, der
omhandler den mere handlingsorienterede del herunder interessentinddragelsen.
Baggrund:
Limfjordsrådet afholdt 12. januar et webinar for interessenter. På webinaret blev udkastet til den
overordnede strategi og de 5 fokuspunkter præsenteret for inviterede repræsentanter for en lang række
organisationer med interesse i og omkring Limfjorden. Masterplanen sendes nu til politisk behandling i
kommunerne. Visionsdelen forventes at blive fulgt op af en handlingsorienteret afsnit i Masterplanen
version 2. I tidligere drøftelse 22. marts 2019 om Limfjorden i balance var aftalen, at Masterplan version
1.0 skulle udarbejdes inden for eksisterende budget men, at der ville være behov for ekstra kommunal
finansiering i forbindelse med det videre arbejde med version 2.
Formandskabet har udtrykt ønske om, at Masterplanens version 2 udarbejdes, så den er klar til
beslutning lige efter sommerferien. Dette skal ses i sammenhæng med det forestående kommunalvalg
samt sammenhæng til kommunernes proces i forhold til vedtagelse af de kommunale budgetter.
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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).
MST / Departementet ønskede dog ikke at indgå i et samarbejde omkring inddragelse af interessenter før
modellerne forelå.
På Limfjordsrådets møde den 7. december 2018 var der enighed om, at Sekretariatet/arbejdsgruppen
arbejder videre med de dele af Skive Fjord projektet, som Miljøstyrelsen og Departementet var enige i,
samt afklarer muligheden for interessentinddragelse i forbindelse med Statens høring af
arbejdsprogrammet.
Det har været vanskeligt for Staten at indarbejde en proces i Limfjordsoplandet i forhold til
scenarieberegninger omkring virkemiddel placering og dosering m.m. i deres tidsplan.
Fra de tidligere vandplaner vides, at Limfjorden / Skive Fjord har et stort indsatsbehov. For
virkemiddeldelen var det tænkt, at projektet skulle have et fokus på paletten af virkemidler til rådighed i
3. vandplanperiode. Specielt muligheden for anvendelse af marine virkemidler som f.eks.
kompensationsopdræt, interessentinddragelse m.v. På land kunne proteingræs være et andet
virkemiddel, der oplagt kunne arbejdes med. Der er i forbindelse med projektet afholdt temadage
herunder om implementering af marine virkemidler, bl.a. hvor nationale politikere deltog.
Masterplanen for Limfjorden omfatter de samme elementer, der var indeholdt i Skive Fjordprojektet
herunder marine virkemidler, interessentinddragelse m.v.
Bilag:
Webinaret afholdt i forbindelse med Masterplanen, herunder interessenternes kommentarer kan for
interesserede ses her: https://limfjordsraadet.dk/nyheder/limfjorden-i-balance-masterplan-forlimfjorden/
Indstilling godkendt – Der henvises til præsenterede slides (vedhæftet).
6. SeaFORCE – Restaurering af tangskove på danske stenrev
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen tager orienteringen om det videre arbejde med SeaFORCE projektet
herunder en ansøgning til Horizon 2020.
Baggrund:

Limfjordsrådet har tidligere genetableret et stenrev ved Livø, som forventes at indgå. Restaurering af
stenrev indgår også i Life-projektet ”Naturgenopretning i fjord og på strandeng”. Endelig har Aalborg
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Kommune, i forlængelse af opfordringen på Limfjordsrådets møde 07.12.2018, ved budgetforhandlingerne
for 2021 besluttet at bevillige 125.000 kr. årligt over 5 år til etablering af et ministenrev.
Indeværende projekt handler supplerende om metoder til marin naturgenopretning herunder restaurering
af tangskove på danske stenrev.
Restaureringen vil omfatte udplantning af tang og podning af sporer samt reduktion af søpindsvin
græsning.
Restaurering vil blive udført på rev, der adskiller sig i størrelse, dybde, miljøforhold m.v., herunder
fundamenter til havvindmølleparker. Et eksisterende algevæksthus ved AU DCE udviklet til brakvand i
danske farvande vil blive brugt til dyrkning af frømateriale og tilvejebringe så-materiale til
makroalgerevene. Fordele ved økosystemtjenester og funktion vil blive dokumenteret, og endelig vil
erfaringer blive brugt til at udvikle en bedste praksis for makroalge restaurering på nye og eksisterende rev
i danske farvande.
Nationale partnere omfatter AU, DCE; RUC; Sønderborg Kommune; Nationalpark Skjoldungernes Land;
Limfjordsrådet
Projektet forventes ansøgt under Horizon 2020 European Green Deal Call og løber primo 2022 – primo
2027 og med primære aktiviteter i 2023 -2025.
Det samlede budget er 20.450.000 Euro, hvoraf Limfjordsrådets andel er 328.000 Euro. Horizon 2020
midler er 100% midler, der ikke kræver medfinansiering. Budgettet omfatter midlertidig ansættelse af
teknikker til at stå for det praktiske. Projektet omfatter desuden køb af container med grej til udplantning /
såning af makroalger på sten.
Sekretariatet er desuden ved at afklare mulighederne for et supplerende veluxprojekt med inddragelse af
interessenter i arbejdet med etablering af ministenrev

Punktet blev ikke behandlet. Sekretariatet arbejder videre med det i sagsfremstillingen beskrevne
projekt. Såfremt der er bemærkninger til projektet, sendes disse til Torben Bramming Jørgensen.
( torben.joergensen@aalborg.dk ).
7. Næste møde i Limfjordsrådet
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at:
• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet,
herunder, hvilke punkter der kan udsættes.
Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 12. februar 2021 og afholdes som Teams-møde – Mødet starter kl.
9.00. Der er pt. for mange punkter på dagsordenen i forhold til den afsatte tid
Foreløbigt forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•

Godkendelse af dagsorden.
Spøgelsesnet (Kurt Svennevig Christensen, Det levende hav)
Cheminova – Forureningen fra den gamle fabriksgrund (Miljøstyrelsen og Region Midt)
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•
•
•
•
•

•
•
•

Siden sidst - Vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden (VOS).
Udarbejdelse af årsberetning 2020 vedr. vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Budget 2021
Masterplan for Limfjorden og pilotprojekt for Skive Fjord
SeaFORCE - Restaurering af tangskove på danske stenrev
Presse.
Orientering / Bordet rundt.
o Havørred Limfjorden – indsamling af marint affald.
Eventuelt.

Indstilling godkendt.
Der var enighed om at tilføje et punkt med ”Miljøforhold i og omkring større muslingebrug i Venø
Sund” herunder at invitere Bent Vismann fra KU til rådsmødet. Struer bemærkede i øvrigt i forhold til
muslinger, at der er kommet rigtig mange ansøgninger (i 2020 – primo 2021) om især etablering af
kulturbanker.
Det blev i øvrigt besluttet at fravælge pkt. om SeaForce samt udskyde punkt om Spøgelsesnet.
8. Orientering / Bordet rundt
• Havørred Limfjorden – Herunder indsamling af marint affald.
• Klima og Ørsted
Orientering blev udsat. Sekretariatet orienterer om ”Havørred Limfjorden - Herunder indsamling af
marint affald” per mail.
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