”Limfjorden i balance”
Introduktion
Masterplanen skal fremme en integreret udvikling af en ren fjord og en bæredygtig erhvervsudvikling i oplandet.
Masterplanen skal håndtere Limfjordens miljø- og klimaudfordringer og samtidigt understøtte oplandets
udvikling i en bæredygtig retning. Målet er en renere og mere bæredygtig forvaltning af Limfjorden, herunder
oplandet til denne.
Masterplanen skal bidrage til handling, så Limfjordens unikke natur- og miljøværdier genskabes samtidig med, at
synergier i forhold til erhvervsudvikling og forbedring af bosætningsmuligheder i Limfjordslandet understøttes.
Med udgangspunkt i miljøindsatsen skabes merværdi for samfundet omkring Limfjorden. ”Masterplanen vil
derfor eksempelvis kunne anvise forrentningsmodeller og prioriteringer, der kan katalysere og udvikle
industrielle produktionsformer, der udnytter landsdelens naturskabte ressourcer og på samme tid forbedrer
miljøkvaliteten i Limfjorden og oplandet og skaber arbejdspladser ikke mindst i områder udenfor de store
byområder.
En række ”Ren fjord projekter” skal være de konkrete tiltag, der understøtter og udmønter planen, herunder
Limfjordsrådets eksisterende ”Ren fjord projekter” som stenrevet ved Livø, ”Havørred Limfjorden” etc.
Udarbejdelse af masterplanen skal ske gennem et tæt samarbejde mellem en lang række aktører herunder
kommuner, statslige styrelser, forskningsinstitutioner, erhvervsorganisationer, ngo’er og fonde.
Den færdige Masterplan er tænkt som input til politikdannelsen i de enkelte kommuner.

Vision/Formål
At fremme en bæredygtig udvikling af Limfjorden og kommunerne i oplandet til Limfjorden. Dette sker via
vidensbaserede og partnerdrevne tiltag. Der vil være fokus på processer og tiltag forankret i en
helhedsorienteret, integreret planlægning og forvaltning af Limfjorden.

Opgaven
Masterplanen vil dække en række fokusområder i relation til Limfjorden:







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

Bilag 1. viser en oversigt over eksisterende og planlagte projekter indenfor ovenstående seks fokusområder.
Alle emner lægger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådet eksisterende arbejde inden for vandplanarbejde;
bæredygtighed både i relation til fjorden og på land; håndtering af klimaudfordringen, bæredygtig
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turismeudvikling (Havørred Limfjorden) etc. – alle temaer der er tæt knyttet til Limfjordsrådets kerneopgaver og
med mulighed for at opnå synergieffekter.
Opgaven består i:
 At undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan træffe strategiske politiske
beslutninger og igangsætte tiltag, der kan håndtere presfaktorer på natur og miljø, virkninger af
klimaændringerne, ressourceanvendelse og de økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, der
er forbundet hermed. Anbefalingerne skal desuden bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling, der kan
omsættes til konkrete handlinger i kommunerne og i samarbejder med øvrige samarbejdspartnere.


At medvirke til den politiske retning i arbejdet med omstillingen til et bæredygtigt samfund, ved at indgå
i dialog og dermed skabe alliancer på alle niveauer om bæredygtige omstilling



At indhente viden om og undersøge muligheder for samarbejder om nye tiltag, der samler politiske og
administrative kræfter og bidrager til at skabe partnerskaber, der arbejder for ”en Limfjord i balance”.



At indgå og udvikle projekter som relaterer sig til klima, miljø, natur og ressourceudnyttelse i relation til
Limfjorden.



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.

Strategi
I masterplanen fastlægges en ensartet køreplan for de seks fokusområder. Som første trin fastlægges strategien
i en Masterplan version 1.0 og overordnede mål ud fra de nedenfor oplistede temaer (Masterplan version 1.0).


FN’s 17 verdensmål er den naturlige ramme for en bæredygtig udvikling for borgere, institutioner og
erhvervsliv i Limfjordsregionen.



Potentialer - Limfjordsregionen har store naturskabte potentialer indenfor alle masterplanens
fokusområder.



Identifikation af udfordringer og konfliktområder - En udvikling af vort samfund i en mere miljøbevidst
og bæredygtig retning vil udfordre og der vil naturligt kunne opstå en række konflikter og udfordringer.



Målsætninger - Hvor er vi i 2025 og 2030 - For at sætte et reelt aftryk er det nødvendigt at have konkrete
mål. For hvert fokusområde opstilles generelle og konkrete mål i et fem – og tiårigt perspektiv.



Nedslagspunkter - For hvert fokusområde opstilles i prioriteret rækkefølge ti nedslagspunkter, som
forslag til konkrete indsatser i den kommende fem – og tiårige periode.



Partnerskaber - Vi skal samarbejde på tværs med offentlige og private interessenter, organisationer og
myndigheder. Partnerskaber vil være såvel regionale og nationale som internationale.
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Formidling, inddragelse og forankring - For at sikre forankring og ejerskab i brede kredse er en udbygget
formidling af kernebudskaber afgørende ligesom relevante målgrupper skal inddrages i strategiarbejde
og konkrete projekter.

Bilag 1 – Fokusområder
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