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Masterplan for Limfjorden i balance
Med tak for en god og konstruktiv drøftelse den 24. april 2019 i Silkeborg vedr. en masterplan for Limfjorden i
balance fremsendes hermed en summering af mødets konklusioner:
•

Deltagerkredsen bakkede fuldt op om udarbejdelsen af en masterplan for Limfjorden i balance, som
beskrevet og præsenteret (slides vedlægges). Der var flere input til det videre arbejde herunder:
• Limfjordsrådet er et godt sted at prøve tiltag af, men samtidig er det vigtigt, at
medlemskommunerne er med i udarbejdelsen af masterplanen.
• Klimadagsordenen er voksende. Det er vigtigt at være enige om forudsætninger og fakta.
• Klima og kystbeskyttelse kan oplagt tænkes ind i Masterplan og Limfjordsrådets arbejde i øvrigt.
Der er i dag tilbud om, at sekretariatet kan løse kystbeskyttelsessager for
medlemskommunerne.
• Kommunerne kan kun være med i ét destinationssamarbejde, men projekter som Havørred
Limfjorden er stadig interessante at deltage i.
• Vigtigt at have en god evaluering/effektvurdering ved afslutning af ”Havørred Limfjordenprojektet”.

Der var enighed om, at det vil være godt med regelmæssige møder mellem Limfjordsrådets formandskab og
Limfjordskommunernes repræsentanter i KKR-Midt. Der blev aftalt et årligt møde i umiddelbar forlængelse af et
KKR-Midt møde.
Endnu en gang tak for et godt møde. Vi ser frem til det fremadrettede samarbejde om udarbejdelsen af en
Masterplan for Limfjorden i balance.
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