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1. Godkendelse af dagsorden. 

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

2. Vandløbsindsatser 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Orientering om status for vandløbsindsatsen tages til efterretning. 
• Den reviderede tidsplan godkendes. 

 
Baggrund: 
Første ansøgningsrunde i 2019 er netop afsluttet (18. marts – 1. maj). 
 
Sekretariatet orienterer om indsendte ansøgninger i den netop afsluttede ansøgningsrunde, herunder 
ændringer i forhold til tidsplan.  
 
Bilag: 

• Revideret tidsplan for vandløbsindsatser eftersendes. 
 

Indstilling godkendt – Ved kommende ansøgningsrunder aftales eventuelle ændringer i forhold til 
tidsplanen for, hvornår ansøgninger sendes i embedsmandsgruppen og ikke i de enkelte kommuner. Af 
hensyn til at nå målet og mandskabsplanlægning er det vigtigt, at der holdes fast i aftalte tidsplaner.  
 

3. Skive Fjord projektet 
 
Indstilling 
Sekretariatet anbefaler, at:  

• Embedsmandsgruppen drøfter udkast til opdateret beskrivelse af Skive Fjord projektet. 
• Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet, at godkende opdateret beskrivelse af Skive 

Fjord projektet. 
 
Baggrund 
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). Der blev godkendt en budgetramme til pilotprojektet på 1,6 
mio. kr. 
 
MST / Departementet ønsker dog ikke at indgå i et samarbejde omkring inddragelse af interessenter før 
modellerne foreligger i andet halvår af 2019. Herefter vil Staten gerne drøfte en proces i forbindelse med 
scenarieberegninger, og virkemiddelplacering og dosering. 



 
 

3 
 

 
På Limfjordsrådets møde den 7. december var der enighed om, at Sekretariatet/arbejdsgruppen arbejder 
videre med de dele af projektidéen, som Miljøstyrelsen og Departementet er interesserede i at 
samarbejde om, herunder interessentinddragelse i forbindelse med Statens høring af 
arbejdsprogrammet, scenarier og virkemidler. Fra de tidligere vandplaner vides, at den centrale del af 
Limfjorden / Skive Fjord har et stort indsatsbehov.  For virkemiddeldelen er det tænkt, at et projekt skal 
have et fokus på paletten af virkemidler til rådighed i 3. vandplanperiode. Specielt muligheden for 
anvendelse af marine virkemidler som eksempelvis kompensationsopdræt, herunder modellering af mest 
optimale placering og effekt af disse, forretningsmodel m.m. På land kunne proteingræs være et andet 
virkemiddel, der oplagt kunne arbejdes med. Der afholdes endvidere en temadag om implementering af 
marine virkemidler, hvor nationale politikere inviteres med. 
 
Der regnes forsat med en kommunal medfinansiering på kr. 650.000. Evt. overskydende midler efter 
projektafslutning tilbagebetales til kommunerne. 

 
Bilag: 

• Revideret projektbeskrivelse vedlægges. 
  
Der henvises til vedlagte slides.  
 
Det blev besluttet, at Limfjordsrådet på kommende rådsmøde 7. juni tager stilling til, om der er behov 
for stillingtagen til det ændrede projekt hjemme i kommunerne.  
 
I forhold til vedtægterne vil et projekt kunne køre videre også selvom, der skulle være enkelte 
kommuner, der ikke ønsker at være med i projektet. 
 
Vedr. økonomien og tidligere beslutninger herom henvises til vedlagte slides. Der lægges op til, at det 
kommunale bidrag forsat er et rammebeløb, som arbejdsgruppen ved er afsat i forhold til at 
gennemføre det i bilaget beskrevne projekt (finansiering til modellering; temadag, sekretariatstimer 
m.m.). Der er pt. ikke aftalt nærmere med departement og styrelser vedr. detaljer i projektet herunder, 
hvor meget henholdsvis kommuner og stat bidrager med. 
 
Embedsmandsgruppe gav udtryk for, at det var vigtigt at holde et højt fagligt niveau, og at det er 
vigtigt, at der ses samfundsøkonomisk på virkemidlerne – ikke kun det, der er billigst her og nu i 
forhold til N-fjernelse. 

 
4. Multifunktionel jordfordeling 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter set-up for en jordfordelingsfond. 
 
Baggrund: 
I Hjælpepakke til Landbruget af 28. september 2018 er der afsat 150 mio. kr. til en multifunktionel 
jordfordelingsfond. Formålet med jordfordelingsfonden er, primært gennem køb og salg af jorder, at 
gennemføre multifunktionel jordfordeling, som sammentænker landbrugsproduktion med bl.a. 
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biodiversitet, klimagasreduktion, klimatilpasning, ammoniakudfordring, kvælstofreduktion, friluftsliv 
samt landdistriktsudvikling. 

Det forventes at staten i 2019 vil iværksætte tiltag i relation til en jordfordelingsfond. Velvidende, at et 
valg forestår præsenteres foreløbige udmeldinger om set up. 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides 

5. Projekter med multifunktionel jordfordeling 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter mulige projekter med multifunktionel jordfordeling i oplandet til 
Limfjorden herunder evt. deltagelse i et Region Midt biodiversitetsprojekt med multifunktionel 
jordfordeling. 

 
Baggrund: 
Multifunktionel jordfordeling fylder mere end nogensinde på den politiske dagsorden. Og der er en 
forventning om, at vi som kommuner påtager os en aktiv rolle. Region Midt arbejder pt. med et EU LIFE 
biodiversitetsprojekt, hvor multifunktionel jordfordeling anvendes for at modvirke nedgang i 
biodiversitet og samtidigt søger at løse samfundsmæssige udfordringer som manglende plads til 
klimavand, forurening af grundvandvandsressourcen, strukturproblemer i landbruget m.v. 

For at komme i betragtning til EU LIFE Biodiversitetsmidlerne, skal der inden den 19. juni indsendes en 
concept note, der beskriver projektidé, partnerskab, finansiering m.v.  

Tanken er, at i en jordfordeling i et geografisk afgrænset projekt, tilpasses arealanvendelsen til de 
udfordringer/behov der eksisterer. Gennem en interessentinddragelse kortlægges interesser og ønsker 
og der igangsættes en proces, som skal munde ud i en ændret arealanvendelse, hvor udvalgte interesser 
og samfundsmæssige behov er bygget ind. Collectiv Impact har arbejdet med multifunktionel 
jordfordeling i flere år og har efterhånden bygget en stor viden op både teoretisk og praktisk.  

Relevante lokaliteter skal findes 

• EU LIFE støtter ikke jordkøb/-fordeling i større omfang, så derfor skal et projekt gerne kunne 
kombineres med andre projekter, hvori jordkøb/-fordeling er finansieret. 

• EU LIFE støtter primært projekter der forbedrer tilstanden i Natura 2000 områder. 

Torsdag den 16. maj kl. 16-18 afholdes et indledende møde ved region Midt om projektidéen. 

For at nå at være med i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt skal projekterne være rimelig langt i 
forløbet. Pt. kunne det være relevant i følgende projekter: 
Nørreåen (Viborg); Ryå (Jammerbugt/Brønderslev); Odby Sø (Struer) eller Nørholm (Aalborg). 
 
Der var enighed om, at projekter med multifunktionel jordfordeling som udgangspunkt ikke løses i 
fællesskabet, men at kommunerne hver for sig gennemfører projekterne.   
.   
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6. Masterplan for Limfjorden 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter bordet rundt den politiske behandling af kommissoriet. 
• Embedsmandsgruppen drøfter det videre forløb, herunder giver input til efterårets kommende 

strategimøder i hvert af masterplanens seks fokusområder. 
 
Baggrund: 
Limfjordsrådets formandskab har drøftet udarbejdelsen af masterplan for ”Limfjorden i balance” 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. 
Formandskabet afholdt et tilsvarende møde med KKR-Midtjylland. På dette møde blev der bakket fuldt 
op om udarbejdelsen af en masterplan for Limfjorden i balance. 
 
Udkast til en sagsfremstilling vedr. kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en Masterplan for 
Limfjorden i balance er tidligere sendt til behandling i de kommunale udvalg/byråd. 
 
Kommunerne forventer, at den politiske behandling af Masterplanen afsluttes inden sommerferien – 
For Viborg Kommunes vedkommende dog med forventelig behandling medio august.  
 
Sekretariatet arbejder videre med tilrettelæggelse af møder om planens fokusområder, herunder 
struktur og tidsplan for møderne. Det aftales herefter vedr. den politiske deltagelse og forankring – 
hvor og hvornår etc. Det er vigtigt, at være fokuseret og godt forberedt ved afholdelse af møderne med 
politikkerne.   
 

7. Samarbejde om strandengsprojekter 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter et strandengsprojekt i regi af Limfjordsrådet. 
 
Baggrund: 
Aalborg, Mariagerfjord, Jammerbugt og Limfjordssekretariatet har drøftet strandengsprojekter ved 
Sletten i Vesthimmerland, Lovnkær i Mariagerfjord og Nørholm i Aalborg. For alle tre områder er der 
lavet forundersøgelser.  

Der er her basis for et LIFE Nature projekt, som omfatter strandenge og de tilstødende lavvandede 
områder. Projektet må ikke kræve opkøb/støtte til lodsejere i større omfang og der skal være fokus på 
dels at reetablere strandeng men også på delprojekter i de lavvandede dele af fjorden ud for de 
pågældende områder, hvor der gerne skal arbejdes med diverse økosystemtjenester som kunne omfatte 
habitatforbedring gennem fysiske tiltag i de lavvandede områder (sedimentbehandling, reetablering af 
holme og ålegræsbede samt etablering af østersbanker og stenrev). Et sådant projekt kan have 
demonstrationskarakter i forhold til det rent praktiske at gennemføre de nævnte tiltag, og Aage V. Jensen 
kunne være interesseret i at bidrage.  
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For at komme i betragtning til et evt. EU LIFE projekt, skal der inden den 19. juni indsendes en concept 
note, der beskriver projektidé, partnerskab, finansiering m.v. Det er dog tvivlsomt om det kan nås at 
beskrive et projekt inden den 19. juni på fornuftig vis og med den rette økonomi med inddragelse af 
andre myndigheder, vidensinstitutioner som skal stå for økosystemydelserne, Aage V. Jensen og deres 
tanker om et projekt og deres medfinansiering, kommunernes gearing til projektet, andre ønsker i 
områder, lodsejerinteresse osv. Ansøgning kan evt. udskydes et år. 
 
Relevant projekt der arbejdes videre med. Thisted vil med interesserne omkring Vejlerne blive 
inddraget i projektet. 

 
8. Samarbejde om klimasikkert Nord- og Midtjylland 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter samarbejde om et klimasikkert Nord- og Midtjylland. 
 
Baggrund: 
Aalborg Universitet har forespurgt Sekretariatet om muligheden for et samarbejde om klimatilpasning i 
Nord- og Midtjylland. Der foreligger ikke en egentlig projektbeskrivelse, men et notat med de foreløbige 
tanker om samarbejdet vedlægges dagsordenen.  

Et samarbejde kunne være en indgang til arbejdet med Limfjordsrådets Masterplan for så vidt angår den 
del, der vedrører klima.  

Bilag: 
• Notat om samarbejde om klimasikkert Nord- og Midtjylland 

 
Indstilling godkendt – Der var enighed om, at et samarbejde kunne være interessant og kunne tænkes 
sammen med Limfjordsrådets Masterplanarbejde. 
  
Mulighederne i et samarbejde vendes også på Coast to Coast (vest) møde 22. juni. 

 
9. Projekt om opsporing samt bjærgning af garn og indsamling af marint affald i Limfjorden 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen: 

• Tager orientering om spøgelsesnet projektet til efterretning.  
• Drøfter projekt om indsamling af marint affald i Limfjorden. 

 
Baggrund 
På Limfjordsrådets møde den 07.12.2018 besluttede rådet, at de tre spøgelsesnet registreret af WWF 
fiskes op i kommunalt regi uden, at staten blandes ind i denne del. Staten orienteres efterfølgende 
herom, og gøres opmærksom på, at Limfjordsrådet til gengæld forventer, at staten støtter en 
affaldsindsamling langs Limfjordens kyster finansielt. Tilbud på projekt spøgelsesgarn vedlægges 
dagsordenen. 
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Miljø- og Fødevareministeriet har haft en bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske 
strande i høring. Bekendtgørelsen skal have til formål at effektuere de 16 mio. kr., der er afsat på 
finansloven over en 4-årig periode fra 2019-2022 til en tilskudspulje om lokale frivilligt funderede 
initiativer til rengøring af de danske strande for affald. Der er således afsat 4 mio. kr. årligt til ordningen, 
herunder 0,4 mio. kr. til administration i Miljøstyrelsen.  
 
Tilskudspuljen gør det muligt for en bred kreds af ansøgere herunder kommuner at søge midler til lokale 
frivilligt funderede initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald. Tilskudspuljen 
kan søges til bl.a. materielanskaffelse, ledelse og organisering. Tilsyneladende er sortering og 
bortskaffelse/genanvendelse ikke tilskudsberettiget. Der er gjort opmærksom på dette i KTC-høringssvar. 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2019. 
 
Bilag: 

• Tilbud på ”Projekt spøgelsesgarn”. 
 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides.  
 
Der var enighed om, at projektet: 

• Sætter fokus på aktuel og relevant problemstilling i forhold til en renere og mere bæredygtig 
forvaltning af Limfjorden. 

• Er en god historie at profilere Limfjordsrådet og det arbejde der her pågår jf. ovenstående.  
 
Udgiften til fjernelse af net fordeles ligeligt mellem de 18 medlemskommuner og opkræves som 
ekstraudgift i forbindelse med kontingentet.  
 
Forventeligt vil der være mindre mængde af marint affald/plastik langs Limfjordens kyster og mange 
steder kommer der ikke mange mennesker. Et indsamlingsprojekt vil kunne give en del synlighed og for 
mange være nemmere at forholde sig til end eksempelvis kvælstof og fosfor belastninger.  
 
Delpunktet om indsamling af affald ved limfjordskysterne udsættes til næste møde. 
 

10. Kommende møder i Limfjordsrådet 
 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at: 

• Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet. 
 

Baggrund: 
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 7. juni 2019 i Skive – Mødet starter kl. 9.00.  
 
Forslag til dagsordenspunkter: 
 

• Godkendelse af dagsorden 
• Vandløbsindsatsen 
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• Skive Fjord projektet 
• Multifunktionel jordfordeling 
• Projekter med multifunktionel jordfordeling 
• Masterplan for Limfjorden 
• Samarbejde om klimasikkert Nord- og Midtjylland 
• Projekt om opsporing samt bjærgning af garn og indsamling af marint affald i Limfjorden 
• Presse    
• Orientering / Bordet rundt 
• Evt. 

 
Indstilling godkendt - Indsamling af marint affald kommer ikke på Rådsmødet den 7. juni. 
 

11. Orientering/Bordet rundt. 
• Ministerhenvendelser vedr. Barrierer i vådområdeindsatsen, barrierer i vandløbsindsatsen samt 

det kommende vandrådsarbejde. 
 

Der blev orienteret om Naturmødet, hvor Limfjordsrådet har en debat på Thunderdome 24. maj kl. 
13.00 om ”vandråd og interessentinddragelse i vandplanarbejdet”. Der er flere interessante debatter 
med relevans for Limfjordsrådsarbejdet denne dag, herunder klimavenlige vådområder og 
jordfordeling. Programmet kan ses her: 
https://naturmoedet.dk/naturmodet-2019/program/  

 
12. Eventuelt 

 
Udledningstilladelser i forbindelse med minivådområder blev drøftet. Vejledningen kan ses her: 
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Minivaadomra
ader/Kommunale_tilladelser_mv_til_minivaadomraader_januar2018.pdf  
 
Vedr. udledningstilladelser se side 5-6. 
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