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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.
Indstilling godkendt.
2. Spøgelsesnet i Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• orienteringen og oplægget tages til efterretning
Baggrund:
Limfjordsrådet har udviklet et nyt digitalt værktøj til registrering af spøgelsesnet, og opfordrer nu
brugere af fjorden til at indrapportere positionerne, når de finder eller taber redskaber.
Sekretariatet orienterer om indsatsen og den løbende dialog med departement og Fiskeristyrelse om
organisering af arbejdet med spøgelsesnet.
Limfjordsrådet drøftede på møde 20. november 2020 Landsforeningen Levende Havs rapport
”Spøgelsesgarn i Nissum bredning 2020”. Kurt Svennevig Christensen fra foreningen præsenterer
erfaringerne fra Nissum Bredning.
Indstilling godkendt – Orientering blev taget til efterretning
Der henvises til vedlagte slides
• Sekretariatet orienterede om indrapporteringsværktøj – lokalisering af herreløse net
• Sekretariatet orienterede om engagering af skoleklasser i indsamling af affald og
undersøgelse af hvor meget og hvilke typer
• Kurt Svennevig orienterede om Levende Havs eftersøgning og bjærgningen af efterladte
fiskeredskaber i Nissum Bredning juli 2020 med kutteren Anton
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3. Vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet tager orienteringen om vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden til
efterretning
Baggrund:
VPII nærmer sig sin afslutning og de igangværende forundersøgelser til vådområdeprojekter skal
realitetsansøges i et omfang, så vandplanens krav om en kvælstofreduktion på 373 ton bliver nået.
Af den samlede mængde projekter i forundersøgelse er det endnu usikkert, hvilke der både teknisk og
ejendomsmæssigt er realistiske at realisere. Desuden er vi så langt i vandplanperioden, at der ikke kan
ansøges om yderligere forundersøgelsesprojekter.
Sekretariatet kommer med et oplæg om status på mødet.
Indstilling godkendt – Orientering blev taget til efterretning
Der henvises til vedlagte slides
• Indsatsbehovet i VP2 er 373 tons N. Der er realiseringer og forundersøgelser i gang for 440
tons, men flere af projekter er i risiko for at falde på manglende på manglende
kvælstoftilbageholdelse, lodsejermodstand eller tekniske problemer. Det forventes at
indsatsbehovet realitetsansøges i ansøgningsvinduet, der lukker 5. september.

4. Kommunernes vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Orienteringen tages til efterretning
Baggrund:
På embedsmandsgruppemøderne primo 2019 blev der lavet et fælles mål om at alle VP2 indsatser i
oplandet til Limfjorden som minimum er realiseringsansøgt inden planperiodens afslutning dec. 2021.
Med den nye bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter til vandløbsrestaurering er
der kun et ansøgningsvindue i 2021, mod de sædvanlige to. Det ændrer forudsætningerne og gør det
umuligt at nå at færdiggøre alle forundersøgelserne, så de er klar til realisering.
Som følge af det manglende ansøgningsvindue i efteråret 2021 vil det i flere tilfælde ikke være muligt at
blive klar til ansøgning om realisering før VP2 afsluttes. Sekretariatet opfordrer kommunerne til at søge
realisering på alle de VP2 indsatser, de vurderer realistiske at gennemføre inden for den
omkostningseffektive ramme.
Med henblik på at få et overblik over samtlige VP2 indsatser, herunder hvor mange indsatser der (som
minimum) forventes realiseringsansøgt og hvor mange, der ikke søges realiseringsansøgt og årsagerne
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hertil ønsker sekretariatet at indsamle data fra kommunerne. Datagrundlaget kan evt. vise behovet for
endnu en ansøgningsrunde.
Sekretariatet kommer med et oplæg på mødet.
Indstillingen godkendes – Orienteringen blev taget til efterretning. Dog konstaterer Limfjordsrådet, at
man ikke kan tage ansvaret for manglende målopfyldelse i vandplanindsatsen, hvis en manglende
ansøgningsrunde er skyld i, at alle indsatser ikke kan realitetsansøges. Det vedtages, at formandskabet
skriver til ministeren med dette budskab samt opfordrer til en ekstra ansøgningsrunde.

5. Spildevand i oplandet til Limfjorden
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet drøfter Rådets rolle og muligheder for involvering i at skabe overblik over status
for spildevand i oplandet til Limfjorden
Baggrund:
På møde mellem Limfjordsrådets formandskab og landbruget om fælles Limfjordssamarbejde blev
spildevand til Limfjorden diskuteret. Der var enighed om, at der er brug for fællesskab om fakta.
Formandskabet ønsker derfor punktet på Limfjordsrådets dagsorden.
På Limfjordsrådets embedsmandsgruppemøde den 23. april blev emnet vendt. Det blev drøftet, at emnet
ofte bliver omtalt i et omfang, der er ude af proportioner med udledningernes andel af
næringsstoftilførslen til Limfjorden. Det blev foreslået, at Limfjordsrådet kunne belyse problemet
gennem invitation af eksterne fagfolk.
Indstilling godkendt
Fællesskab om fakta er målet. Der mangler opgørelser, der beskriver spildevandsbelastningen af
Limfjorden, samt hvor langt kommunerne er arbejdet med spildevandshåndtering. Konklusionen er, at
sekretariatet skal sammenstille eksisterende data til at belyse, hvor langt limfjordsoplandet er med
separatkloakering, overløb og spildevandstilladelser.

6. Pilotprojekt muslingeopdræt som marint virkemiddel
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet drøfter forslag fra Morsø Kommune
Baggrund:
Limfjordsrådet har fra Morsø Kommune modtaget forslag til konkret afprøvning af muslingeopdræt som
marint virkemiddel. Forslaget indebærer, at der iværksættes en faktisk afprøvning af muslingeopdræt
som virkemiddel til implementering i 3. generations vandområdeplaner.
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Afprøvningen omfatter alle led fra fastsættelse af indsatsbehov, der skal dækkes af muslingeopdræt,
betalingsmodel, borgerinddragelse, udbud af opgaven, administrative procedure for tildeling af
produktionstilladelser og kontrolprocedurer. For at tilgodese bekymringer og kritik af muslingeopdræt
som virkemiddel indgår placering, logistik, planlægning og de visuelle aspekter af muslingebrug som
vigtige elementer i projektet. DTU Aqua tilknyttes til videnskabelig dokumentation.
Limfjordsrådet har fremsendt Morsø Kommunes forslag til minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri
forud for formandskabets kommende møde med ministeren den 19. maj som bilag til allerede fastlagt
punkt på dagsordenen om etablering af muslingebrug som marint virkemiddel med bemærkninger om, at
forslaget endnu ikke er blevet behandlet af Limfjordsrådet.
Poul Roesen fra Morsø Kommune præsenterer.

Bilag:
• Forslag til konkret afprøvning af muslingeopdræt som marint virkemiddel
Indstillingen godkendt
Der var i Limfjordsrådet enighed om, at det er et godt projekt, som der er opbakning til. Det anbefales,
at det undersøges, om andre interesserede kommuner kan deltage i en udvidelse af projektet, evt. som
et fællesprojekt i Limfjordsrådet.
7. Kommunal økonomi i det fremadrettede masterplanarbejde
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at
• Limfjordsrådet drøfter finansieringen af Masterplanens fremadrettede økonomi
Baggrund:
Masterplanens strategidel er til politisk behandling i medlemskommunerne i øjeblikket. Arbejdet med
planens fase 2 – handlingsplanen er i gang, og udarbejdes, så den kan vedtages i Limfjordsrådet lige efter
sommerferien. Den udarbejdes sammen med kommunerne og i dialog og samarbejde med
interessenterne.
Masterplanens strategidel er finansieret, og handlingsplanen første skridt med dialogfora med
interessenter er finansieret af de resterende midler fra Skive Fjord projektet, som besluttet af
Limfjordsrådet.
Limfjordsrådet har tidligere pointeret, at der skal være sammenhæng mellem plan og handling og at
Masterplanen ikke skal blive ”endnu en rapport på hylden”. Finansieringen af udarbejdelsen af strategi
og handlingsplan er sikret men implementering og drift fra 2022 skal på plads. Dette skal ske nu for at
indarbejde masterplanens drift i de kommunale budgetter fra 2022.
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Det er Sekretariatets vurdering, at der er behov for midler til 1-2 årsværk til at løfte arbejdet fra
handlingsplan til egentlige projekter og til opgaver, som ikke egner sig til projektbevilling. Det handler om
projektudvikling, fundraising, involvering samt eget arbejde til at sætte ting i gang på tværs og til
koordinering. Desuden 0,1-0,2 årsværk som hver kommune byder ind med. Sidstnævnte kan indpasses i
opgaver og projekter den enkelte kommune i forvejen har som fokusområde.
Indstillingen godkendt
Masterplanens økonomi til de fremadrettede handlinger, der udspringer af planen blev diskuteret.
Konklusionen blev, at punktet bliver taget op igen af Limfjordsrådet, når alle kommuner er igennem
den politiske vedtagelse af Masterplanen.
8. Regnskab 2020 og finansieringsmodel budget 2022 og frem
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at:
• Limfjordsrådet godkender regnskab 2020 under forudsætning af, at revisionen ikke har
bemærkninger til regnskabet.
• Limfjordsrådet tager orienteringen om finansieringsmodel for budget 2022 og frem til
efterretning
Baggrund:
Limfjordsrådets regnskab for 2020 er nu udarbejdet. Regnskabet og ledelsesberetningen vedlægges.
Fremadrettet finansieringsmodel
På møde i Limfjordsrådet den 12. februar 2021 blev der præsenteret en model for fremtidig finansiering
af Limfjordsrådets og -sekretariatets arbejde. Limfjordsrådet besluttede at arbejde videre i den retning.
Sekretariatet præsenterer i forlængelse heraf en finansieringsmodel.
Miljø- og Energiudvalget i Aalborg Kommune godkendte den 17. februar 2021 at der indfases
finansieringsprincipper for udgifter afholdt på vegne af Limfjordsrådets sekretariat inden 2024 og at
hjemkommunen bidrager med et beløb for at være hjemkommune for Limfjordsrådets sekretariat.
Aalborg Kommune, der huser Limfjordsrådets sekretariat skal have dækket udgifter til IT,
ejendomsudgifter etc. Desuden skal udgifter som følge af, at staten ikke refunderer de faktiske udgifter
på vandplanprojekter, dækkes. På sidste embedsmandsgruppemøde blev det drøftet, at en generel
kontingentstigning skal gå til rådsopgaver og ikke dække underskud på vandplanopgaverne. Statens
manglende finansiering skal i stedet dækkes af en udgift for den enkelte kommune, som er afhængig af
ressourcetrækket.
På mødet vil der blive præsenteret en finansieringsmodel med udgangspunkt i en to-delt afregning:
• En generel kontingentstigning baseret på den nuværende fordelingsnøgle
• En regning til kommunerne, der vil være afhængig af de enkelte kommuners ressourcetræk på
Limfjordsrådet til vandplanopgaver
Bilag:
• Limfjordsrådets ledelsesberetning og specialregnskab 2020.

6

Indstilling godkendt. Det blev dog konstateret at finansieringsmodellen for budget 2022 og frem skal
godkendes og ikke bare tages til efterretning, som skrevet i indstillingen.
Limfjordsrådet godkendte regnskabet, under forudsætning af, at revisionen ingen bemærkninger har.
Det blev besluttet at sende det fremlagte materiale til kommunerne, der selv vurderer, om det udløser
budgetønske eller kan håndteres som teknisk tilretning af budgettet.
Limfjordsrådet anbefaler, at kommunerne får finansieringen indbygget i budget 2022 og 2023, en 30 %
stigning fordelt over 2 år.
Der henvises til vedlagte slides.
9. Presse
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
• At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.
Ingen bemærkninger
10. Orientering/Bordet rundt.
• Kommende møder: virtuelle eller fysiske møder
Sekretariatet orienterede om, at der ”fiskes” hummere med hænderne på det nye stenrev ved Livø. Det har
været et diskussionsemne, hvorvidt det var lovligt, med begrundelsen at man ikke bruger fangstredskaber.
Fiskeristyrelsen præciserer, at Et fiskeriforbud betyder at man ikke må tage noget med hjem. Heller ikke hvis
man sanker med hænderne. Så nok se men ikke røre på stenrevet - og i andre fredningszoner.
fredags blev det aftalt at vi laver pressemeddelelse og sørger for noget presse der kan orientere om reglerne.
Det blev også foreslået at der kan sættes skilte op i diverse havne.
Muligheden for at holde fysiske Limfjordsrådsmøder blev vendt, med alle mulige forbehold for udviklingen i
smittetryk og statslige udmeldinger.
Der arbejdes på, at næste møde bliver fysisk i Skive, og ikke Aalborg, som der står i mødeindkaldelsen.
11. Eventuelt
Der er kort svarfrist på at give høringssvar på ændringen til ”Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og
østers i vandsøjlen. Der var enighed om, at
• høringer skal gennemføres, så der er ordentlig tid til at afgive høringssvar
• Kommunernes vil gerne involveres
• Miljøvurdering af ansøgninger er vigtige
• Fleksibilitet omkring afstand til §3
• Lokal forankring og borgerinddragelse skal tænkes ind
På baggrund af den politiske diskussion på mødet har sekretariatet efterfølgende lavet et høringssvar til
udkastet til bekendtgørelsen. Høringssvaret er vedlagt.
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