
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Miljø 

Postboks 219 

 Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

 99312408 

Fax 9931 2160 

 www.aalborgkommune.dk 

tko-teknik@aalborg.dk 
 

 

Referat 
 
Forum Limfjordssamarbejdet – Embedsmandsgruppen 

Tid Fredag den 28.05.2010 kl. 12:00 – 15:00 

Sted Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg, Parolesalen 

Tilstede Embedsmandsgruppen 
 
Asger Nielsen (AN), Brønderslev Kommune 
Henrik Damsgaard (HD), Jammerbugt Kommune 
Claus Borg (CB), Lemvig Kommune 
Bjarke Jensen (BJ), Mariagerfjord Kommune 
Arne Kirk (AK), Morsø Kommune 
Jane Bech (JB), Rebild Kommune 
Grete Mundbjerg (GM), Skive Kommune 
Kurt Vanggaard (KV), Struer Kommune 
Flemming Bach (FB), Thisted Kommune 
Elise Baastrup Stilling (EBS), Vesthimmerland Kommune 
Jørgen Jørgensen (JJ), Viborg Kommune 
Michael Damm (MD), Sekretariatet 
Charlotte Rønn (CR), Sekretariatet 
Torben Bramming Jørgensen (TBJ), Sekretariatet 
Niels Vedel (NV), Sekretariatet 

Mødeleder Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

Udsendt Torsdag den 03.06.2010 

 
 
Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
2. Vandoplandsplan – Opfølgning fra det sidste politiske møde 
3. Ansøgning om forundersøgelse og tilrettelæggelse af denne på minimum 50 % af den 

kommunale vådområdeindsats. 
4. Information af lodsejere og interessenter. 
5. Strategi vedr. minivådområder. 
6. Møde med Miljøminister Karen Ellemann. 
7. Orientering. 
8. Eventuelt. 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
Godkendt 
 
2. Vandoplandsplan – Opfølgning fra det politiske møde 
 
NV orienterede om Vandoplandsplanen og Virkemiddelgruppens ønske om, at 
ansøgningerne om forundersøgelse blev fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen 
hurtigst muligt.  
 
Der var enighed om, at kommunerne fremsender ansøgninger til forundersøgelserne 
løbende og så hurtigt som, det kan lade sig gøre.  
 
I det omfang projekter falder bort som følge af manglende lodsejertilslutning, konflikt 
med Natubeskyttelseslovens § 3 etc. revideres Vandoplandsplanen for 
hovedvandopland Limfjorden i Vandoplandsstyregruppen ligesom planen opdateres 
med ny viden fra forundersøgelserne. 
 
3. Ansøgning om forundersøgelse og tilrettelæggelse af denne på minimum 50 
% af den kommunale vådområdeindsats 
 
TBJ gennemgik et eksempel på en ansøgning 
 
Sekretariatet udarbejder et paradigme over hvilke opgaver, der skal løses i 
forbindelse med forundersøgelserne. 
 
Bud på potentielle opgaver, hvor Sekretariatet kunne understøtte 
medlemskommunerne var: 
 

 Stille de rigtige spørgsmål til konsulenter. 

 Evaluere data fra konsulenter. 

 Opstille principper for beregninger / undersøgelser i projektområderne. 

 Fælles udbud. 

 Deltagelse i lodsejermøder med henblik på besvarelse af konkrete vådområde 
spørgsmål, herunder landbrugsfaglige spørgsmål relateret hertil. 

 Styring af konsulenter. 
 
Behovet er forskelligt fra kommune til kommune. Der var enighed om, at sekretariatet 
snarligt tager rundt til kommunerne med henblik på en forventningsafstemning og en 
snak om, hvem der løser hvilke opgaver i forbindelse med forundersøgelsen af de 
konkrete projektområder i de respektive kommuner.  
 
4. Information af lodsejere og interessenter 
 
CR gennemgik den hidtil fremsendte lodsejerinformation (lodsejerbrev, kort på 
hjemmesiden og pressemeddelelser) samt de tiltag der er undervejs herunder, pjece 
om vådområder og en FAQ på hjemmesiden etc.  
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Der var ønske om, at denne type informationsmateriale ud over Virkemiddelgruppen 
også sendes til Embedsmandsgruppen. 
 
5. Strategi vedr. minivådområder 
 
Et notat / indstilling blev omdelt på mødet (vedhæftet referatet). 
 
Orbicon gennemfører i efteråret et projekt i Jammerbugt Kommune.  
 
Brønderslev Kommune var interesseret i at få gennemført et projekt i lidt større skala.  
 
Sekretariatet skaffer et overblik over status / muligheder vedr. etablering af 
minivådområder og sagen tages op igen på et af de kommende møder i 
Embedsmandsgruppen. 
 
6. Møde med Miljøminister Karen Ellemann 
 
JJ understregede, at der skal holdes fast i den kommunale indgangsvinkel på mødet 
med Miljøministeren.  
 
Der var enighed om at ”Ålegræs” ikke var et relevant emne at tage op på mødet. 
 
Der var enighed om, at et tema på mødet kunne være, hvordan 
myndighedsbehandlingen skal foregå efter vandplanens vedtagelse. Herunder 
hvordan det sikres på tværs af kommunerne, at der ikke sker en forøgelse af 
næringsstofbelastningen i forbindelse med landbrugsgodkendelserne. 
 
NV skal fremsende endelig dagsorden til Miljøministeren i uge 24, det er tidligere 
aftalt, at input til dagsordenen skal fremsendes til Sekretariatet senest 15. juni 2010. 
 
7. Orientering 
 
Lemvig har godkendt Vedtægterne. Viborg forventer en endelig godkendelse på et 
august møde.  
 
Det blev aftalt, at vedtægterne sendes rundt til underskrift i august. 
 
Der var enighed om, at samarbejdsaftalen mellem Vandoplandsstyregrupperne for 
henholdsvis Limfjorden, Mariagerfjord og Det Nordlige Kattegat/Skagerrak ikke skal 
godkendes i medlemskommunerne, men kan underskrives af de tre 
Vandoplandsstyregrupper. 
 
8. Eventuelt 
 
Næste møde afholdes 10. september 2010 i Aalborg. 
 
MD orienterede om tidsregistrering og opkrævning i forbindelse med Sekretariatets 
arbejde på konkrete projekter. 
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Der var ikke emner under Bordet rundt. 
 
03.06.2010 Niels Vedel 
 


