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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt med tilføjelse af ny indstilling i pkt. 7 (Limfjordsrådet godkender strategien for
Masterplanen)
2. Forurening ved den gamle fabriksgrund ved Cheminova
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet tager Region Midtjyllands præsentation vedr. forureningen fra den gamle
fabriksgrund ved Cheminova til efterretning.
Baggrund:
På Limfjordsrådets møde den 20. november 2020 var der enighed i Limfjordsrådet om at invitere
Miljøstyrelsen og Region Midtjylland til kommende Limfjordsrådsmøde med henblik på en redegørelse i
forhold til overvågningen og status vedr. eventuelle udsivninger fra generationsforureningen ved den
gamle Cheminova fabriksgrund på Rønland.
Limfjordsrådet behandlede tilsvarende sagen den 25.09.2020 samt den 26.06.2020. Baggrunden for
punktet er bl.a. en artikel i Nordjyske, hvor Bjarne Hansen i forsommeren 2020 argumenterede for, at
oprensning af Sælhundeholmløbet ved Thyborøn og den efterfølgende håndtering af det oprensede sand
skulle være årsag til tidligere rapporter om døde sild og østers (foråret 2020). I artiklen antages
forureningen at stamme fra udsivning af stærkt forurenende giftige stoffer fra Cheminovas giftdepoter
på Rønland.
Oprydningen af den gamle fabriksgrund er med i finansloven 2021.
Indstilling godkendt – orientering blev taget til efterretning – Der henvises til vedlagte slides.
Limfjordsrådet vil arbejde videre i forhold til et oplæg fra Miljøstyrelsen evt. i dialog med RM, i forhold
til øget klarhed, kompetencefordeling og for at fastholde Miljøstyrelsen deres ansvar. Oplægget
forventes at forholde sig til klaptilladelser, sedimenter og opgravning fra Sælhundeholm løbet
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herunder, hvordan sedimentet bliver kontrolleret.
3. Miljøforhold i og omkring større muslingebrug i Venøsund
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet tager Københavns Universitets præsentation om miljøforhold i og omkring
muslingeopdrættene ved Venøsund til efterretning.
Baggrund:
Københavns Universitet og WSP har undersøgt om muslingeopdrættene i Venøsund påvirker dyrelivet på
havbunden under muslingeopdrættene. Resultaterne viser, at der er flere dyr under muslingeanlægget
end i referenceområderne. En øget artsrigdom og individtæthed skyldes sandsynligvis, at der under
muslingeopdrættene etablerer sig en muslingebanke af de muslinger, der falder ned på bunden. Der blev
under muslingeopdrættet fundet flere sjældne arter, der ikke er fundet i Danmark siden 1990’erne og
som indgår i en faunagruppe, der tåler meget lidt næringsberigelse. Muslingeproduktionen ved
Venøsund er således med til at styrke biodiversiteten i bundfaunasamfundet.
Indstilling godkendt – orientering blev taget til efterretning.
Der henvises til vedlagte slides.
Der arbejdes videre med temaet.
4. Siden sidst - Vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet tager orientering om vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden til
efterretning.
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 Corona situationen,
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
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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 – orientering blev taget til efterretning.
5. Udarbejdelse af årsberetning 2020 vedr. vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender årsberetning om vandplanarbejdet i oplandet til Limfjorden.
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, 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 er godkendt med følgende bemærkninger:
• Sekretariatet præciserer sprog/tekst i fakta-bokse da flere forhold/indsatser ”er realiseret” og
ikke er ”under realisering”.
6. Budget 2021
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet godkender budget 2021
• Limfjordsrådet drøfter økonomi for overslagsårene.
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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.
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.
Limfjordsrådet godkendte budget 2021, med en uændret kommunal kontingentbetaling (Der henvises
til vedlagte slides).
Limfjordsrådet godkendte indstillingen om en drøftelse af økonomi for overslagsårene. Der blev varslet
en kontingentstigning til indfasning inden 2024. Bemærkninger omfattede i øvrigt:
• Formandskabet er bekendt med problematikken og har forståelse for at Aalborg Kommune
ikke kan stå alene med den ekstra regning hvert år.
• Holstebro nævnte, at sekretariatsbetjeningen kunne sendes i udbud ex. hvert 5. år, med de
fordele/ulemper det måtte have.
• Det opleves som en væsentlig værdi at være hjemkommune for sekretariatet.
• Aalborg Kommune er ikke ubekendte med de fordele det giver at være hjemkommune, og tror
også det giver Limfjordsrådet nogle fordele, at sekretariatet er beliggende i Aalborg herunder
bl.a. i forhold til rekruttering af arbejdskraft.
• Forholde os til hvorvidt sekretariatet skal have én hjemkommune eller have samarbejder på
tværs, hvis vi bevæger os ind på opgaveområder som ligger ud over nuværende
niveau/område
7. Masterplan for Limfjorden og pilotprojekt for Skive Fjord
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Limfjordsrådet tager orientering om status og Masterplanens videre arbejde herunder tidsplan til
efterretning.
• Limfjordsrådet godkender strategien for Masterplanen
• Sekretariatet afklarer præcis restøkonomi i Skive Fjord projektet.
• Limfjordsrådet godkender, 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
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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.
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/
Orientering om status og Masterplanens videre arbejde blev taget til efterretning – Der henvises til
vedlagte slides.
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Masterplanen visionsdelen (bilag sendt til Limfjordsrådet 09.02.2021) blev godkendt.
Limfjordsrådet godkendte, at resterende midler afsat til Skive Fjord projektet allokeres som
finansiering til arbejdet med Masterplanen version 2. Sekretariatet afklarer præcis restøkonomi i Skive
Fjord projektet.
8. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
• At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Ingen henvendelser at drøfte.
Der opfordres til at udtale sig i overensstemmelse med de beslutninger, der er taget i Limfjordsrådet.
9. Orientering/Bordet rundt.
• Havørred Limfjorden – Herunder indsamling af marint affald.
• LIFE-projektet - finansiering
• Klima og Ørsted
• Møde med Landbrugs- og Fiskeriminister Rasmus Prehn 09.03.2021

Referat:
•

•

•

•
•

Tilsagn fra Miljøstyrelsens strandoprydningspulje til at lave en indsamling af marint affald, i
Projekt Havørred Limfjorden. Der arbejdes med at involvere skolebørn, men er her lidt Covid19udfordret pt. - Sekretariatet kontakter de enkelte kommuner
Limfjordsrådet er løbende i dialog med Landbrugs- og Fiskeriministeriet om opgaven med at
opfiske spøgelsesnet i hele Limfjorden. Der arbejdes på en konkret beslutning
LIFE – Staten skal med i projektet, men de statslige penge (7 mio.) er formentlig placeret i, og
øremærket til Nordfyns kommune. Da Nordfyns Kommune er involveret i Limfjordsrådets LIFEprojekt, og er enig i, at midlerne skal tildeles hele projektet, forventes det at falde på plads.
Ørsted A/S har henvendt sig, da de har interesse i at udvikle klimaprojekter i
Limfjordsregionen, for at udbygge deres grønne profil og deres ambition om at være
klimaneutrale. LIFE projektet kunne være en mulighed at indgå i.
Møde med Landbrugs- og Fiskeriminister Rasmus Prehn er fastsat til d. 09.03.2021 og
dagsorden er fremsendt.
KKR Nord var tilfreds med samarbejdet med Limfjordsrådet og Masterplanen. I KKR Midt er der
planlagt et møde d. 25.02.2021
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10. Eventuelt
Jens Lauritzen orienterede om, at Niels Vedel har opsagt sin stilling som sekretariatsleder, og starter i
en stilling som rådgiver i et privat rådgivende firma pr. 1. marts.
Rådet hører nærmere om en konstituering af ny sekretariatsleder og det videre forløb med
fastansættelse.
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