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Referent Niels Vedel 

Udsendt 3. december 2019. 

Sagsnr./Dok.
nr. 
 
 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

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

2. Lavbundsprojekter samt N- og P Vådområdeindsatsen (VOS-pkt.) Synergieffekter i 
vådområdeindsatsen 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Orientering om status for vådområder og lavbundsprojekter tages til efterretning. 
• Sekretariatet screener for flere potentielle vådområde og lavbundsprojekter i oplandet til 

Limfjorden. 
 
Baggrund: 
Sekretariatet orienterer om nyt vedr. vådområde- og lavbundsindsatsen i oplandet til Limfjorden. 
Herunder muligheden for flere helheds/synergiprojekter. 
 
Der er ved at være behov for nye kvælstofprojekter til VOP’en for Limfjorden. Der er endvidere øget 
fokus på klimaprojekter, der kan bidrage til CO2-reduktion og det vil derfor være relevant at screene 
oplandet til Limfjorden for yderligere potentielle lavbundsprojekter samtidig.  
 
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. 
 

3. Vandråd 2019 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Limfjordsrådet drøfter vandrådsarbejdet 2019 / 2020 i oplandet til Limfjorden, heunder: 
o Beslutter sammensætningen af vandrådet 2019 / 2020 

 
Baggrund: 
Kommunerne skal under inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske 
vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der skabes grundlag for at 
opnå ”god tilstand”. Vandråds arbejdet forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af 
en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette 
forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen 
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indberetter forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til 
miljørapport til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020. 
 
Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der 
skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027. I brev fra ministeren er det understreget, at et 
fokus på de konkret målsatte vandløb ikke kan stå alene. Myndighedernes forvaltning af 
vandløbsstrækninger uden konkret miljømål må ikke forringe tilstanden eller indebære risiko for at 
målsatte vandløb ikke kan nå målopfyldelse. Ikke-forringelse, sammenhæng og kontinuiteten i hele 
vandløbssystemet er således af væsentlig betydning for vandrammedirektivets mål. 

Af vedlagte notat fremgår Sekretariatets forslag vedr. sammensætning af vandråd 2019 / 2020. 

Bilag: 

• Notat med forslag vedr. sammensætning af vandråd 2019 / 2020. 
 
Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides.  
 
Forslag til sammensætning af vandråd 2019/2020 beskrevet i notat medsendt dagsordenen blev 
godkendt. 
 
Talerøret for Skive Karup Å har efter tidsfristens udløb oplyst telefonisk, at foreningen ønsker at 
deltage i vandrådsarbejdet i oplandet til Limfjorden. Talerøret for Skive Karup Å meddeles afslag, hvor 
der også henvises til, at vandrådet maksimalt må bestå af 20 medlemmer.  
 
Kommende vandrådsmedlemmer gøres opmærksom på at: 

• Deltagende medlemmer/interesseorganisationer forventes at acceptere arbejdsgrundlaget. 
• Repræsentanter forventes at dække/arbejde med hele Limfjordens opland og ikke kun enkelte 

vandløbssystemmer. 
 

4. Temadag om miljømuslinger som virkemiddel 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet: 

• Tager orientering om faglig temadag omkring miljømuslinger som virkemiddel til efterretning.  
• Drøfter opfølgning med en politisk temadag på Christiansborg. 

 
Baggrund 
Der er et stort potentiale for etablering af muslingebrug såvel i virkemiddelsammenhæng som i en 
generel cirkulær udnyttelse af blå biomasse. Det faglige grundlag er ved at være på plads men egentlige 
forretningsmodeller er dog stadigt under udvikling.  
 
Hvis dyrkning af miljømuslinger skal anvendes som virkemiddel i 3. vandplanperiode er det nødvendigt at 
finde en model, som håndterer en betaling af økosystemtjenesten som virkemiddel. Der er derfor behov 
for afklarende aktiviteter, hvis muslingebrug skal indgå som marint virkemiddel i den kommende 
planperiode. Hvis markedet skal regulere sig selv, vil der gå en rum tid inden en produktion i tilstrækkelig 
størrelsesorden vil blive etableret.  
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I regi af Skive Fjord projektet / Mumipro afholdt Limfjordsrådet en faglig temadag den 29. oktober og en 
opfølgende politisk temadag på Christiansborg forventes afholdt den 22. januar 2020. Sekretariatet 
orienterer om temadagene. 
 
Bilag: 

• Referat af temadag (29.10.2019) om det faglige grundlag for implementering af muslingeopdræt 
som marint virkemiddel 

 
Orientering om temadagen blev taget til efterretning. 
Slides fra temadagen lægges på Limfjordsrådets hjemmeside. 
  

5. Hehedsplan for Ryå (Water Co Governance project) 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Limfjordsrådet tager status for arbejdet om Helhedsplan for Ryå til efterretning. 
 
Baggrund: 
I projektet Helhedsplan for Ryå har der været arbejdet med de udfordringer og muligheder, som 
eksisterer i Ryå og dets opland. Helhedsplanen har til formål at sikre en mere optimal ressourcefordeling 
og skabe synenergieffekt mellem de forskellige interesser. Dette er forsøgt ved at arbejde aktivt med en 
oplandstankegang og øget lokal inddragelse. Tanken er, at en helhedsplan skal sikre, at hensyn til 
klimatilpasning, afvanding, natur- og miljø og ikke mindst lokal udvikling og interesser varetages og 
koordineres bedst muligt – på tværs af oplandskommuner.  
 
Der vil blive arbejdet videre med at få lavet et lay-out, hvor teksten bliver understøttet med kort og 
billeder mv. Efter de sidste justeringer vil helhedsplanen blive forelagt politisk i begge kommuner.  
 

 
 
Orientering blev taget til efterretning. Tilgangen og erfaringerne i pilotprojektet om ”Helhedsplaner 
for Ryå” er oplagte til brug i relation til planlægning af multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Der 
henvises til vedlagte slides. 
 

6. Masterplan for Limfjorden 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Limfjordsrådet tager orienteringen om status for arbejdet med Masterplanen for Limfjorden til 
efterretning og drøfter det videre arbejde. 

 
Baggrund: 
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Sekretariatet præsenterer status for arbejdet med Masterplanen for Limfjorden på mødet. 
 

 
 

• Status blev taget til efterretning. 
• En fokusgrupper mangler at blive indkaldt til det første møde (”Rekreative interesser”), mens 

de øvrige er i gang.  
• De faglige diskussioner forsætter året ud, mens interessentinddragelsen og den politiske del 

følger i første halvår af 2020. 
• Strategipapiret behandles i kommunerne inden sommerferien 2020. 

 
 

7. Budget 2020 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at: 

• Limfjordsrådet drøfter forslag til Limfjordsrådets budget 2020 
 
Baggrund: 
På Limfjordsrådets møde den 07.12.2018 blev det besluttet at hæve medlemskommunernes kontingent i 
2020 med 233.000. 
 
Sekretariatet gennemgår på møde udkast til budget 2020. 
 

• Forslag til budget 2020 eftersendes. 
 

Michael Damm gennemgik budget 2020 (se bilag / slides). Budgettet blev godkendt 
 

8. Vidensdeling/inspirationstime omkring Multifunktionel Jordfordeling 
 
Indstilling:  
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet: 

• Erfaringsudveksler omkring Multifunktionel Jordfordeling 
• Tager orientering om status for den som følge af tørkepakken forventede Multifunktionelle 

Jordfordelingsordning til efterretning 
 
Baggrund  
På Limfjordsrådets møde 07.06.2019 blev det besluttet at have en vidensdeling / inspirationstime 
omkring håndtering af opgaven med Multifunktionel Jordfordeling. Jammerbugt præsenterer erfaringer 
med dette værktøj.  
 
Forventningen er, at der vil komme en Multifunktionel Jordfordelingsordning primo 2020 og at der vil 
være en høringsproces af bekendtgørelse og vejledning i efteråret 2019.  
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Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. 
 

9. Presse         
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller: 
At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 
 
Bilag: 

• Avisartikel fra Nordjyske vedlægges 
• https://www.bt.dk/samfund/spoegelsesnet-draeber-livet-i-limfjorden 

 
Der har ikke været henvendelser fra pressen vedr. dagsordenen til dagens møde i Limfjordsrådet. 
  
Sekretariatet fremsender dagsorden og referat fra Limfjordsrådets møder til Nordjyske og hvem der 
ellers ønsker dem fremsendt.  
 
Referater skal hurtigt lægges på hjemmesiden.  
 

10. Orientering/Bordet rundt. 
• Forlængelse af Water Co Governance projektet 
• Fomandskabets møde med Miljøminister Lea Wermelin 
• Minivådområder 
• Limfjordsrådets møder i 2020 

• 7. februar 
• 24. april 
• 26. juni 
• 25. september 
• 20. november 

Bialg: 
• Høringssvar vedrørende udpegningsgrundlag for minivådområdeordningen.  

 
Orienteringen blev taget til efterretning – Der henvises til vedlagte slides.  
 
Når Limfjordsrådet bookes til rådsmøderne i 2020, skal det fremgå, hvor mødet afholdes (Aalborg eller 
Skive). 
 

11. Eventuelt 

https://www.bt.dk/samfund/spoegelsesnet-draeber-livet-i-limfjorden
https://www.bt.dk/samfund/spoegelsesnet-draeber-livet-i-limfjorden

