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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt 
 

2. Havørred Limfjorden 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet tager orientering om status for Havørred Limfjorden til efterretning. 
 
Baggrund:  
Projekt Havørred Limfjorden fortsætter det gode arbejde. Med midler fra bl.a. Landdistriktspuljen, BRN 
og flere LAG/FLAG’er er Limfjordsrådets Sekretariat i gang med at etablere et omfattende 
erhvervsnetværk på tværs af hele Limfjorden. Et netværk som består af både campingpladser, kroer, Bed 
& Breakfasts, lystfiskerguider, bådudlejningsvirksomheder, fiskegrejsbutikker, turistkontorer, 
lystfiskerforeninger og mange andre. Der har i uge 12 været afholdt en studietur til Havørred Fyn med 42 
tilmeldte fra netværket. 
 
Målet er at gøre limfjordslandet til en attraktiv destination for turister med hang til lystfiskeri. Dette 
gøres i et tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende og turistorganisationerne. 
 
Indstilling godkendt 
 

3. N- og P-vådområdeindsatsen (VOS-pkt.) 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Orientering om status for N-vådområdeindsatsen tages til efterretning. 
• Limfjordsrådet godkender de reviderede N- og P-VOP’er. 

 
Baggrund: 
Ansøgningsfrister i 2019 er henholdsvis 12. marts og 3. september. 
 
Sekretariatet orienterer om indsendte ansøgninger i netop afsluttede ansøgningsrunde, herunder 
ændringer i VOP (se bilag).  
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Bilag: 

• VOP2-N-VOP version 18 og VOP2-P-VOPfor Limfjorden version 6 vedlægges. 
 

• Indstilling godkendt. 
• Der henvises til vedlagte slides. 
• Kvælstof-vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden forløber fint.  
• Der var enighed om at sende et brev til Miljø- og Fødevareministeren med henblik på at 

forklare fakta om status på vådområdeindsatsen, samt udfordringer i set-up i forhold til at nå 
målene i 2. vandplanperiode. 

• Der er i oplandet til Limfjorden ansøgt om forundersøgelse på et stort antal kg. fosfor i 
fosforådals-indsatsen. Forventningen er dog, at realiseringsprojekterne vil blive væsentlig 
mindre og, at målene for 2. planperiode vil blive svære at nå.  

 
 

4. Vandrådsarbejdet i 2019/2020 
 
Indstilling 
Embedsmandsgruppen anbefaler, at:  

• Limfjordsrådet drøfter kommende vandrådsarbejde (efteråret 2019) 
• Limfjordsrådet godkender, at vandrådsarbejdet i 2019 afvikles som i 2014 – Dog uden opstart 

med afholdelse af en temadag for alle. 
 
Baggrund 
Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021 – 2027 er pt. i høring. Det fremgår heraf at:  
 
”Interessenter har overfor Miljø- og Fødevareministeriet givet udtryk for et ønske om endnu en gang at 
nedsætte vandrådene forud for næste generation af vandområdeplanerne. På den baggrund forventer 
Miljø- og Fødevareministeriet, at der igen nedsættes 23 vandråd, som geografisk dækker hele landet. 
Nedsættelsen vil ske efter samme model, som blev anvendt i 2014 i forbindelse med arbejdet med 
forslag til indsatsprogrammet for de gældende vandområdeplaner. For at give tilstrækkelig tid til 
arbejdet, og for at bidragene kan indgå i udkast til indsatsprogram, der skal sendes i offentlig høring 
ultimo 2020, påbegyndes arbejdet i september 2019 og vil løbe frem til sommeren 2020.  
 
Inden arbejdet startes op, udvælger kommunerne en sekretariatskommune i hvert hovedvandopland, 
som faciliterer nedsættelsen af rådene. Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder med bidrag fra 
Miljøstyrelsen en ny vandrådspakke med rammer og vejledning til brug for kommunernes og 
vandrådenes arbejde. Pakken vil endvidere omfatte et IT-værktøj til at understøtte arbejdet i kommuner 
og vandråd, som ligeledes vil skulle anvendes til indberetning af forslag til indsatser”. 
 
Procesnotat fra vandrådsarbejdet i 2014 i oplandet til Limfjorden vedlægges indeværende dagsorden, 
som oplæg til håndtering af vandrådsarbejdet 2019/2020.  
 
Økonomi: 
Kommunerne forventes at blive duttet for opgaven. Der blev i 2014-arbejdet brugt i størrelsesorden 
1.000 timer i sekretariatet. Limfjordssekretariatets medarbejdere tidsregistrerer og afregning vil i givet 
fald blive foretaget per medgået time (580 kr./time). Der vil endvidere være udgifter til afholdelse af 
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mødeaktiviteter m.v. Den samlede udgift fordeles mellem kommunerne efter oplandsstørrelse til 
Limfjorden og ligger ud over det faste kontingent. 
 
Bilag: 

• Procesnotat fra vandrådsarbejdet i 2014 vedlægges. 
 

Indstilling godkendt. 
Der henvises til vedlagte slides. 
Når der skal nedsættes vandråd, skal det i brev til repræsentanter beskrives, at: 

• Det er vigtigt, at deltagende medlemmer/interesseorganisationer accepterer 
arbejdsgrundlaget. 

• Repræsentanter dækker/arbejder med hele Limfjordens opland og ikke kun enkelte 
vandløbssystemmer. 

Formandskabet skriver til Ministeren vedr. erfaringerne med udfordringer i vandrådsarbejdet 2014 
herunder, at de nødvendige virkemidler skal være til rådighed i forhold til at nå miljømålene i 
vandløbene. 

 
5. Kommunernes vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Limfjordsrådet godkender strategi i forhold til status og håndtering af vandløbsindsatserne i 
oplandet til Limfjorden i anden vandplanperiode, herunder en udvidelse af bemandingen i 
Sekretariatet. 

 
Baggrund: 
Miljøstyrelsen har opfordret kommunerne til at søge mere ind på vandløbsordningen.  
 
Status indsamlet dec. 2018 for Limfjordskommunerne blev præsenteret på sidste møde i 
embedsmandsgruppen og Limfjordsrådet. Der var her indikationer på, at der vil være et stykke vej før 
målet for anden planperiode bliver nået i oplandet til Limfjorden. 
 
Der var på sidste rådsmøde enighed om at målet for 2. planperiode skulle nås. Det blev aftalt, at 
Embedsmandsgruppemedlemmerne skulle give en tilbagemelding om behov/ønske for sekretariatshjælp 
til vandløbsindsatserne. Notat om dette herunder forslag til håndtering og prioritering vil blive 
eftersendt. Hovedkonklusionen er, at dette ikke vil kunne løses inden for den eksisterende bemanding i 
Limfjordssekretariatet. Det bemærkes endvidere, at der vil være indsatser, der ikke kan løses her og nu 
på grund af eksempelvis lodsejermodstand. Sådanne projekter vil blive udskudt til næste planperiode.  
 
Endvidere blev det aftalt at indsamle eventuelle barrierer som kommunerne oplever i forbindelse med 
vandløbsindsatsen. Dette med henblik på en eventuel ministerhenvendelse.  Sekretariatet præsenterer 
på mødet resultatet. 
 
Bilag: 

• Notat om vandløbsindsatserne i oplandet til Limfjorden vedlægges. 
• Oversigt over resterende vandløbsindsatser i VP 2. 
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Indstilling godkendt. 
Der henvises til vedlagte slides. 
Formandskabet skriver til Ministeren med henblik på at få gjort noget ved de indmeldte barrierer, 
herunder omkostningseffektiviteten ved nogle af de større væsentlige indsatser eksemplificeret ved 
spærringen ved Binderup Mølle. Sådanne indsatser kan forsat ikke finansieres med den nye reviderede 
kriteriebekendtgørelse – Ministeren spørges om, hvad de vil gøre ved det? 

 
6. Forvaltningsplan for Limfjorden 

 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet: 

• Drøfter det videre arbejde med udvikling af en masterplan for Limfjorden.  
• Godkender udkast til kommissorium. 

 
Baggrund 
 
Limfjordsrådets formand har opfordret til, at rådsmedlemmerne starter en politisk drøftelse af arbejdet 
med en masterplan for Limfjorden i kommunerne.  
 
Formandskabet har drøftet en masterplan med KKR Nordjylland. Der var her enighed om, at det er 
afgørende, at de enkelte kommunalbestyrelser/fagudvalg inddrages i processen med henblik på at sikre 
ejerskab til de indsatser, der peges på.  
 
KKR Nordjylland bakker op om udarbejdelse af en masterplan og anbefaler, at Limfjordsrådet henvender 
sig til kommunerne med henblik på at få fagudvalgene til at give input til Masterplanens indsatsområder. 
 
Formandskabet inviterer til et tilsvarende møde med KKR-Midtjylland 24. april 2019. 
 
Masterplan vil som udgangspunkt have seks fokusområder:  
 

• Miljø i Limfjordens opland 
• Miljø i Limfjorden 
• Naturen i og omkring Limfjorden 
• Klima 
• Bæredygtig erhvervsudvikling 
• Rekreative interesser 

I 2019 fastlægges strategien gennem en række strategimøder i hvert af masterplanens seks 
fokusområder for at fastlægge projektets overordnede køreplan og sikre at de enkelte fokusområder har 
et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde. 
 

Den overordnede Masterplan version 1.0 som fastlægger de overordnede og generelle temaer forventes 
afsluttet i 2019. 

Bilag: 
• Kommissorium vedlægges. 

 
Indstilling godkendt.  
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Der henvises til vedlagte slides. 
• Det er fjorden og dens tilstand, der er i fokus i en Masterplan for Limfjorden i balance. 
• Til udvalgsbehandlingen udarbejdes 1½ siders ”pixi”-udgave af kommissoriet. 
• Udfordringerne omkring fjorden skal ses som potentialer forankret i en ren fjord.  
• Det er kommunerne, der kommitter sig og er ”bærer” af planen. 
• Sekretariatet udarbejder et forslag til dagsordenstekst, som sendes til kommunerne, der 

tilretter ud fra lokal vinkel, hvorefter sagen behandles i de kommunale udvalg. 
 
 

 
 

7. Limfjordsrådets regnskab for 2018.  
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at 

• Limfjordsrådet godkender regnskab 2018 under forudsætning af, at revisionen ikke har 
bemærkninger til regnskabet. 

 
Baggrund:  
Limfjordsrådets regnskab for 2018 er nu udarbejdet og skal sendes til revision. 
 
Der overføres til 2019: 

Sekretariatet           -24.645 
Projekter 
Havørred Limfjorden (tilgodehavende ved LAG’er mv.)      -491.149 
Fjordhaver (overføres til Sekretariatet)           -10.562 
Stenrev (tilgodehavende ved Miljøministeriet)  -1.183.600 

 
Under projektforløbet af f.eks. stenrevsprojektet går der tid inden Aalborg Kommune kan viderefakturere 
udgifter afholdt til underleverandører til Naturstyrelsen. Derfor har Aalborg Kommunes Miljø- og 
Energiudvalg på møde 05.11.2015 godkendt, at Miljø- og Energiforvaltningen (Limfjordsrådets 
Sekretariat) kan have udlæg på op til 2 mio. kr. mellem regnskabsårene. Mellem regnskabsårene 2018 og 
2019 er dette udlæg som det fremgår af ovenstående eksempelvis på kr. 1.183.600 
 
Bilag: 

• Regnskab for Limfjordsrådet 2018 eftersendes 
 
Indstilling godkendt.  
 

8. Presse         
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 
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• At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 
 
Der havde ikke inden mødet været henvendelser fra pressen. 
 

9. Orientering/Bordet rundt. 
• FLAG-midler til Limfjorden – Opfølgning fra Limfjordsrådsmøde 01.02.2019 

Formandskabet drøftede sagen med KKR-Nordjylland: ”Mulighederne for at få FLAG- og LAG-
midler til Limfjorden blev endvidere kort drøftet. KKR Nordjylland anbefalede, at spørgsmålet 
drøftes i de enkelte kommuner”. 

• Water Co Governance projektet og implementering af vandplanerne i 3. planperiode – Pilot ved 
Skive Fjord; Naturmøde m.m. 

 
Der blev endvidere kort orienteret om tilbud vedr. opfiskning af spøgelsesnet i Limfjorden. 
 

10. Eventuelt 
 
Der var ikke punkter under evt.  


