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1. Velkomst og meddelelser 
 
Bendt orienterede om den igangværende omstrukturering af Naturstyrelsen. Det er på nuværende 
tidspunkt besluttet, at grundvandskortlægningen, der i dag medarbejdermæssigt er fordelt på flere 
enheder, skal samles i byenheden i Aalborg. Der vil videre skulle ske en vis centralisering af myn-
dighedsopgaver i København. Der gennemføres videre en besparelsesrunde særligt på den såkaldte 
grønne ramme, der indeholder bevillinger til bl.a. publikum, naturvejledning og naturpleje. Der skal 
i 2013 gennemføres besparelser hos NST-Aalborg, arealforvaltningen på ca. ½ mio. kr. på naturvej-
ledning og publikum. 
 
I forbindelse med Rebild Selskabets 100 års jubilæum og dronningens deltagelse i dette, er der 
modtaget en særbevilling på ca. kr. 300.000 til renovering af trapper i Rebild Bakker. 
 
Bendt meddelte, at der er valg til brugerrådet i år. Dette udløste lidt diskussion – var der virkeligt 
gået så længe – men det er efterfølgende checket, og sidste valg var i 2008. 
 
2. Orientering fra rådets medlemmer 
Vibeke meddelte, at der var en hundelufter, der havde fået en dårlig behandling af skovpersonale i 
forbindelse med sin løsgående hund. Lene kendte lidt til hændelsen, og det blev afklaret, at der var 
tale om en begivenhed i den privatejede del af Rold Skov. 
 
3. Nutiden på Livø 
Erik fortalte om den nuværende drift af Livø og lidt om den historiske baggrund for denne. Særligt 
landskabsfredningen – der i grove træk fastholder et landskab bestående af 1/3 landbrug, 1/3 skov 
og 1/3 anden natur – og Natura 2000 er styrende for Naturstyrelsens forvaltning og drift.  
 
Der er ansat en teknisk driftsansvarlig og skipper, en landmand og en skovarbejder/altmuligmand. 
Herudover en tømrer og murer til bygningsvedligehold i sæsonen.  
 
Øen besøges af små 25.000 gæster om året – særligt antallet af overnattende gæster har været bety-
deligt højere. Der er således et betydeligt liv – særligt i byen og på campingpladsen - i sommerhalv-
året hvor gæsterne hovedsalig kommer.  
 
Landbruget har været økologisk demonstrationslandbrug i omkring 20 år, og producerer udeluk-
kende højværdiafgrøder. Specielle kornsorter som emmer, spelt, enkorn og svedjerug afsættes til 
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Aurion. Kvægholdet udgøres af ca. 60 moderdyr af racen Aberdeen Angus, hvis opgave er at udføre 
naturpleje. Landbruget giver isoleret set et overskud, der betaler for naturplejen.  
 
Skovdrift er begrænset til produktion af brænde til øens varmeværk og lidt tømmer til øens sav-
værk, idet det er for dyrt at sejle tømmer fra øen med dagens priser. Egeskoven er fredet og dele af 
skoven ved skrænterne mod nord-vest er udlagt som urørt skov. 
 
Naturstyrelsen har i samarbejde med Aurion, forskere fra KU-LIFE og tre private landmænd igang-
sat et projekt med forsøgsdyrkning af glutenfri afgrøder som quinoa og amarant. Projektet er delvist 
finansieret af Fødevareministeriet. 
 
Vibeke spurgte om muligheden for at tage heste med til Livø. Bendt svarede, at der grundlæggende 
ikke var noget, der skulle hindre dette, men at transporten over med MiniLine skulle afklares. 
 
4. Fremtiden på Livø 
Præsentationen på brugerrådsmødet fremgår af bilag. 
 
Morten redegjorde for at Livø drives med et stigende driftsunderskud. Dette skyldes især et falden-
de antal overnattende gæster i feriecentret samt voldsomt stigende brændstofpriser. Naturstyrelsen 
fik på denne baggrund i 2011 udarbejdet en forretnings- og energiplan for Livø. Planen anbefaler, at 
der bygges videre på Livøs eksisterende kvaliteter som stilhed, natur og kulturmiljø. Bygningerne 
gives et generelt – særligt indvendigt – kvalitetsløft, og der indrettes familielejligheder i enkelte bo-
liger. Herigennem og bl.a. via et øget lokalt samarbejde med f.eks. turistorganisationer, foreninger 
samt havne og andre overnatningsfaciliteter i Limfjordsområdet vurderes, at der kan ske en stigning 
i besøgstallet på omkring 50 % og gennem højere priser en fordobling af omsætningen.  
 
Der er på baggrund af forretningsplanen - der vurderer prisen på de samlede tiltag til omkring 64 
mio. kr. - identificeret to delprojekter, der giver umiddelbar værditilvækst. Det er besluttet, at der 
skal etableres en vedvarende energiforsyning på Livø til erstatning af de eksisterende dieselgenera-
torer. Udgifterne til projektet forventes delt ca. 50/50 mellem Naturstyrelsen og forskningsmidler 
fra Energinet.dk. Forundersøgelse peger på en løsning bestående af biogasanlæg, solceller og små 
vindmøller i kombination med energibesparelser. Biogasanlæg og solceller planlægges integreret i 
ny energistald, der skal erstatte de nuværende utidssvarende forhold. Der er netop ansat en projekt-
leder til projektet, og det er planen, at der i 2012 især skal ske en detailprojektering og myndig-
hedsbehandling. Det forventes, at anlæggene kan være i drift i 2014. Det andet delprojekt vedrører 
en delvis renovering og mindre udbygning af havnen. Udbygningen vil ske med flydemoler således, 
at havmiljøet påvirkes mindst muligt. 
 
Niels og Søren spurgte til, om det forventede øgede besøgstal ikke ville påvirke naturen negativt. 
Morten og Bendt svarede, at antallet af overnattende gæster med den planlagte forøgelse vil komme 
op på lidt over det tidligere niveau, der ikke gav belastningsmæssige problemer. Det er erfaringen at 
gæsterne især opholder sig i byen og på campingpladsen og derfor ikke slider uacceptabelt på natu-
ren. Antallet af sengepladser udvides ikke fra de nuværende ca. 270, og videre planlægges at udvide 
sæsonen f.eks. med et refugium således at belastningen spredes.  
 
Klaus og Jørgen spurgte til den økonomiske bæredygtighed af projektet – 64 mio. kr. lyder som 
mange penge! Morten og Bendt redegjorde for, at energiprojektet er økonomisk bæredygtigt. Selv 
uden ekstern finansiering har energiprojektet en god forrentning af investeringen, og for havnepro-
jektets vedkommende forsøges, at geare de midler som Naturstyrelsen har afsat til havnen med eks-
tern finansiering. Herved kan denne udvides med pladser til flere (betalende) både og en kombine-
ret bade- og bådebro. For det resterende projekt vil dette tilsvarende blive opdelt i delprojekter, der 
vil kunne være interessante for institutioner, der vil kunne bidrage med finansiering. Generelt vil 
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projektet blive gennemført over lang tid, og vil løbende blive revurderet på basis af de delprojekter 
der er foretaget. 
 
Søren ville gerne vide hvad der planlægges med hensyn til havkajak. Bendt og Morten svarede, at 
dette ikke var konkretiseret, men at man kunne forestille sig udleje og/eller mulighed for at få egen 
kajak med MiniLine. Videre forskellige faciliteter på havnen og måske afholdelse af et havka-
jaktræf e. lign.  
 
5. Ekskursion 
Livø viste sig vejrmæssigt fra sin bedste side, og vi startede med at se en af pavillonerne indven-
digt. Der kom undervejs lidt kommentarer til den noget utidssvarende indretning. Dernæst gik turen 
af Markvejen til Møllebakken, hvor det åbne landskab kunne iagttages – en hjorterudel var i dagens 
anledning bestilt til at kunne iagttages. Prøvefelterne for GUDP blev vist frem, og turen gik videre 
af Gl. digevej og Bøgevej til den fredede egeskov. Videre gennem den ”almindelige” skov med de 
mange forskellige træarter og forbi Ellesøen.  
 
Her blev spørgsmålet stillet om Krebseklo - der er meget dominerende i søen - er invasiv. Vi har ef-
terfølgende undersøgt spørgsmålet, og kan afkræfte dette idet arten kom til Danmark efter postgla-
cial tid. Arten formeres dog kun vegetativt, hvorfor den nok er indført til Livø af mennesker på et 
tidspunkt. 
 
Tilbage i byen blev en mulig placering af en ny energistald vist frem, herunder de 2-3 bygninger 
som planlægges nedrevet for at give plads til denne. Der var ikke kommentarer til denne placering, 
men det blev anført, at en designmæssig tilpasning til det øvrige bymiljø var væsentlig. 
 
Vi sluttede på havnen, hvor placeringen af de tre små vindmøller blev vendt. Der var tilslutning til 
en synlig position f.eks. på MiniLinemolen således, at det blev signaleret, at energiforsyningen på 
Livø var vedvarende. Det var dog væsentligt at møllerne var støjsvage. 
 
6. Næste møde 
 
Næste møde holdes i Klænghuset på Mosskovgård mandag den 25. juni 2012 kl. 15:00.  
 
Dette møde vil handle om Natura-plejeplanerne for Naturstyrelsens egne arealer, der vil være i hø-
ring fra den 8. juni til den 17. august. 
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Bilag – PowerPoint om fremtiden på Livø 
 

Grøn Livø

Brugerrådsmøde mandag den 30. 
april 2012

 

Hvorfor?Hvorfor?
Udvikling i brændselsoliepriser
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•• Faldende indtFaldende indtæægtergter
–– Antallet af overnatninger i feriecentret var i 2011 det laveste Antallet af overnatninger i feriecentret var i 2011 det laveste i de sidste i de sidste 

20 20 åår og ca. 20 % under gennemsnittet. r og ca. 20 % under gennemsnittet. 
•• Stigende udgifterStigende udgifter

–– BrBræændstofudgifterne til tekniske installationer (elvndstofudgifterne til tekniske installationer (elvæærk, varmevrk, varmevæærk, rk, 
vandvvandvæærk og vinterfrk og vinterfæærge) udgrge) udgøør knap halvdelen af udgifterne og r knap halvdelen af udgifterne og 
vedligehold ca. en fjerdedel vedligehold ca. en fjerdedel 

•• Mangel pMangel påå langsigtet planlangsigtet plan
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Hvad har vi gjort?Hvad har vi gjort?

•• Indleder i 2008 et samarbejde med Indleder i 2008 et samarbejde med 
Energistyrelsen og Energistyrelsen og Energinet.dkEnerginet.dk omkring omkring 
energiforsyningsmulighederne.energiforsyningsmulighederne.

•• Udarbejder i 2009 et Udarbejder i 2009 et ididéékatalogkatalog for for øøens ens 
udvikling.udvikling.

•• Modtager i 2010 finansiering fra MiljModtager i 2010 finansiering fra Miljøøstyrelsen styrelsen 
og Realdania til udarbejdelse af en kombineret og Realdania til udarbejdelse af en kombineret 
forretningsforretnings-- og energiplan for Livog energiplan for Livøø..

 

Projekt ”Grøn Livø”

• I starten af 2011 indgås aftale med Dansk 
Bygningsarv og COWI om gennemførelse af 
projektet.

• Der startes op med forundersøgelser og 
interviews. Bygningerne gennemgås af en 
arkitekt.

• I april blev afholdt en kreativ workshop med 37 
meget engagerede projektdeltagere og aktører 
som er involveret i Livø, arbejder med regional 
udvikling i Nordjylland og/eller har en interesse i 
bæredygtig ø-udvikling, fødevareproduktion og 
turisme 
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Projekt Projekt ””GrGrøøn Livn Livø”ø”

•• Workshoppen identificerer LivWorkshoppen identificerer Livøøs centrale s centrale 
vvæærdier:rdier:
–– En En mangfoldig naturmangfoldig natur, der er et miniature billede af , der er et miniature billede af 

Danmarks floraDanmarks flora
–– En En stilhedstilhed, der g, der gøør Livr Livøø ideel som afkobling fra ideel som afkobling fra 

hverdagenhverdagen
–– Et unikt Et unikt kulturmiljkulturmiljøø og historieog historie, der f, der føøjer en ekstra jer en ekstra 

dimension til et besdimension til et besøøg pg påå LivLivøø
–– En En øøkologisk landbrugsproduktionkologisk landbrugsproduktion, der har , der har 

potentiale til at brande Livpotentiale til at brande Livøø
–– En mangeEn mangeåårig tradition for ferie med rig tradition for ferie med ffæællesskabllesskab i i 

centrumcentrum

 

Projekt Projekt ””GrGrøøn Livn Livø”ø”

•• Med udgangspunkt i de centrale vMed udgangspunkt i de centrale væærdier rdier 
udvikles en vision for Livudvikles en vision for Livøø::
–– Limfjordens bedste besLimfjordens bedste besøøgsgs-- og feriested for seniorer, og feriested for seniorer, 

bbøørnefamilier og endagsturister, der rnefamilier og endagsturister, der øønsker at koble nsker at koble 
af fra hverdagens stress og jag. Stilhed og autenticitet af fra hverdagens stress og jag. Stilhed og autenticitet 
er er øøens varemens varemæærke.rke.

–– PPåå LivLivøø kan man koble af helt tkan man koble af helt tææt pt påå naturen og naturen og 
opleve opleve øøens unikke kulturmiljens unikke kulturmiljøø og og øøkologiske kologiske 
demonstrationslandbrug fra fdemonstrationslandbrug fra føørste parket.rste parket.

–– At LivAt Livøø som den eneste som den eneste øø i Danmark skal blive i Danmark skal blive 
selvforsynende med vedvarende energi bidrager til selvforsynende med vedvarende energi bidrager til 
fortfortæællingen om et enestllingen om et eneståående sted, der er et besende sted, der er et besøøg g 
vvæærd.rd.
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Projekt Projekt ””GrGrøøn Livn Livø”ø”

•• PPåå baggrund af undersbaggrund af undersøøgelser, interviews og gelser, interviews og 
workshop udvikles et forretningskoncept kaldet workshop udvikles et forretningskoncept kaldet 
””Naturens StillekupNaturens Stillekupé”é”::
–– Stilhed som Stilhed som stemningsskaberstemningsskaber
–– Overnatning i autentiske rammerOvernatning i autentiske rammer
–– RefugiumRefugium
–– EnergimEnergimææssig selvforsyningssig selvforsyning
–– Kom tKom tææt pt påå naturennaturen--oplevelseroplevelser
–– FormidlingsspotsFormidlingsspots
–– ØØkologi i hkologi i høøjsjsæædetdet
–– Spis godt pSpis godt påå LivLivøø
–– BBææredygtighedredygtighed

 

Projekt Projekt ””GrGrøøn Livn Livø”ø”
•• Den endelige forretningsplan er klar i december 2011 og prDen endelige forretningsplan er klar i december 2011 og prææsenteres for 26 senteres for 26 

interessenter pinteressenter påå et met møøde i januar 2012.de i januar 2012.
•• Denne anbefaler:Denne anbefaler:

–– Udvikling inden for turisme, bl.a.Udvikling inden for turisme, bl.a.
•• Der etableres samarbejder og konkrete pakkelDer etableres samarbejder og konkrete pakkeløøsninger lokalt og sninger lokalt og 

regionaltregionalt
•• Naturformidling og Naturformidling og ””ttææt pt påå naturen oplevelsernaturen oplevelser””
•• Gastronomiske oplevelserGastronomiske oplevelser
•• Udvidelse af sUdvidelse af sææsonen med f.eks. refugiumsonen med f.eks. refugium

–– NNæænsom renovering og istandsnsom renovering og istandsæættelse af bygningernettelse af bygningerne
•• Generel Generel –– isisæær r –– indvendig opgraderingindvendig opgradering
•• 2 boliger indrettes med familie2 boliger indrettes med familie-- og seniorboliger / refugiumog seniorboliger / refugium
•• Bygninger der anvendes i Bygninger der anvendes i ””opvarmningssopvarmningssææsonensonen”” energirenoveresenergirenoveres

–– Energiforsyning der gEnergiforsyning der gøør Livr Livøø selvforsynende med energiselvforsynende med energi
–– Udvidelse af havnenUdvidelse af havnen

•• HavkajakHavkajak

 

 7



Projekt Projekt ””GrGrøøn Livn Livø”ø”

•• Delprojekt energi Delprojekt energi –– ””80/20 i 80/20 i ´́1414””
–– Energiproducerende staldEnergiproducerende stald

•• Integreret biogasanlIntegreret biogasanlæægg
•• Solceller integreresSolceller integreres

–– ØØvrig energiforsyningvrig energiforsyning
•• BiodieselgeneratorerBiodieselgeneratorer
•• VindmVindmøøllerller

–– EnergibesparelserEnergibesparelser
•• Nyt fjernvarmenetNyt fjernvarmenet
•• LED belysningLED belysning
•• EnergimEnergimåålerelere
•• Energirenovering af stuehusEnergirenovering af stuehus

 

Projekt ”Grøn Livø”

Støjniveau 25 dB – de bedste 
opvaskemaskiner er på 40 dB
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Projekt ”Grøn Livø”

• Delprojekt havn
– Renovering af moler

– Flere bådepladser

– Kombineret både- og badebro

 

Projekt ”Grøn Livø”
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Projekt ”Grøn Livø”
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