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Referat 
 
Forum Møde i Limfjordssamarbejdet – Embedsmandsgruppen 

Tid Fredag den 15.01.2010 kl. 12:00 – 16:30 

Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 158 

Tilstede Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen 
 
Keld Koustrup Sørensen (KKS), Brønderslev Kommune 
Claus Riber Knudsen (CRK), Frederikshavn Kommune (observatør)  
Søren Brandt (SB), Herning Kommune 
Peter Risegaard Jakobsen (PRJ), Hjørring Kommune 
Finn Christensen (FS), Holstebro Kommune 
Allan Eskesen (AE), Lemvig Kommune 
Henrik Damsgaard (HD), Jammerbugt Kommune 
Bjarke Jensen (BJ), Mariagerfjord Kommune 
Grace Vedel (GV), Mariagerfjord Kommune 
Arne Kirk (AK), Morsø Kommune 
Nels Markussen, Randers Kommune 
Jane Bech (JB), Rebild Kommune 
Poul Hald Møller (PHM), Silkeborg Kommune 
Holger Prahm (HP), Skive Kommune 
Kurt Vanggaard (KV), Struer Kommune  
Flemming Andersen (FA), Vesthimmerland Kommune 
Jørgen Jørgensen, (JJ), Viborg Kommune 
Birgitte Kring Frederiksen (BKF), Aalborg Kommune 
Michael Eilertsen (ME), Aalborg Kommune 
Michael Damm (MD), Aalborg Kommune  
Niels Vedel (NV), Aalborg Kommune 

Mødeleder Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

Udsendt Mandag den 27.11.2009 

 
 
Dagsorden 

 
1. Frokost. 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
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3. Etablering af vådområder og fosforådale – Oplandsstyregruppernes samarbejde med 
DFFE og Miljøministeriet. 

4. Vandoplandsstyregruppe for Limfjorden. 
5. Budget 2010 for Limfjordsrådet. 
6. Natura 2000 områder 
7. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe. 
8. Mødedatoer i 2010 
9. Orientering 
10. Evt. / Bordet rundt. 

 
 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. Revideret dagsorden blev omdelt og 
godkendt.  
 
3. Etablering af vådområder og fosforådale – Oplandsstyregruppernes 
samarbejde med DFFE og Miljøministeriet 
  
Et opdateret katalog over potentielle vådområder i oplandet til Limfjorden var sendt 
ud til Embedsmandgruppen og et par eksemplarer forelå ved mødet. Der er tale om 
et foreløbigt idékatalog med stor variation i hvor grundigt projektidéerne er beskrevet. 
Der er i kataloget brug for en opdeling i fosforådale og egentlige vådområder. 
Medlemskommunerne giver en tilbagemelding indenfor 14 dage om hvorvidt nogle af 
de præsenterede vådområder egentlig skulle være fosforådale. 
 
Behov for yderligere afklaringer af projekterne blev diskuteret (se vedlagte slides). 
 
Der var enighed om at virkemiddelgruppen skal arbejde videre, så den på trods af 
manglende meldinger fra staten for så vidt angår krav til ansøgninger, samt endnu 
ikke tildelte statslige midler kan forsætte med at konkretisere projekterne yderligere.  
 
Ud fra idékataloget screener virkemiddelgruppen for, hvilke projekter der forventeligt 
vil give mest N for pengene og i øvrigt ser mest realistisk ud. Der arbejdes videre 
med projekterne med størst potentiale. I første omgang er det især afgrænsning af 
områderne og beregning af projektets N-fjernelse, der skal være fokus på. De 
projektforslag der i første omgang frasorteres fastholdes i et bilag som eventuelle 
back-up projekter, der kommer i spil i det omfang, der måtte opstå behov herfor.  
 
For så vidt angår inddragelse af landbruget, tager de enkelte kommuner kontakten til 
lodsejerne i konkrete projekter, mens Limfjordsrådet tager kontakten til 
organisationerne.  
 
HP, JJ og MD udgør en hurtigarbejdende gruppe, der finder ud af, hvordan og 
hvornår Limfjordsrådets kontakt til landbrugets organisationer skal foregå. NV 
indkalder til møde. 
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NV opretholder kontakt til Skov- og Naturstyrelsen samt DFFE med henblik på 
etablering af møde. 
 
 
4. Vandoplandsstyregruppe for Limfjorden 
 
Forslag til vedtægter for Limfjordsrådet blev gennemgået punkt for punkt. NV retter 
forslaget til efter de bemærkninger, der umiddelbart var til udkastet. Herefter 
rundsendes disse til Embedsmandsgruppen med henblik på, at vedtægtsforslaget 
kan forelægges på Det Politiske Forums møde 1. februar 2010. 
 
Et forslag vedr. en bredere organisation, der både dækker oplandet til Limfjorden, 
Mariager Fjord, Kattegat / Skagerak og Nissum Fjord blev præsenteret (se vedlagte 
slides) 
 
Der var positiv interesse fra Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommune, der drøfter 
idéen nærmere for så vidt angår Mariager Fjord-oplandet. En tilbagemelding gives til 
NV hurtigst muligt med henblik på evt. at opnå et politisk mandat på mødet i det 
politiske forum den 1. februar 2010. 
 
Velvidende at indsatsen i oplandet til Kattegat / Skagerak ikke i første planperiode vil 
blive stor, var interessen blandt oplandskommunerne positiv i forhold til en fælles 
organisation. Frederikshavn / Læsø kommunes interesser i forhold til et evt. 
samarbejde skal dog afklares nærmere.  
 
Holstebro Kommune ønsker ikke, at Nissum Fjord oplandet bliver del af en større 
samarbejdsmodel. Kommunerne i oplandet til Nissum Fjord afklarer internt, om der 
skal arbejdes videre med idéen. I givet fald gives besked til NV. 
 
Sekretariatet runddelte et forslag til stillingsopslag for to nye medarbejdere. Alle i 
Embedsmandsgruppen var enige om, at der ikke var brug for yderligere afklaring før 
stillingerne kunne slås op. Med en stram tidsplan for vanoplandsstyregrupperne er 
der tværtimod brug for, at dette sker hurtigt.  
 

5. Budget 2010 for Limfjordsrådet. 
 
Et forslag til budget 2010, som det ville se ud såfremt Randers, Silkeborg og 
Mariagerfjord Kommune deltog i Limfjordsrådet blev omdelt.  
 
Der var bred enighed om udkast til budget 2010, herunder de 2 ekstra normeringer. 
HD afklarer med baglandet om den foreslåede budgetudvidelse og indrager evt. 
Limfjordsrådets sekretariat i et møde. Sekretariatet kontakter Søren Gais Kjeldsen for 
så vidt angår en endelig afklaring i forhold til Holstebro. 
 
Det blev besluttet, at de to nye medarbejdere foruden den generelle understøtning af 
kommunerne kan udføre indtægtsdækket virksomhed og at kommunerne således 
betaler en timepris for det arbejde, de udfører på konkrete projekter i 2010. Der er 
som udgangspunkt ikke budgetteret med en indtægt, men i det omfang en sådan 
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kommer, vil den blive indregnet i Limfjordsrådets budget for det efterfølgende år 
(2011). Dette princip skal fremgå af budgetbemærkningerne. 
 
Mariagerfjord Kommune ønsker at blive medlem af Limfjordsrådet. 
 
Randers og Silkeborg Kommune vil overveje medlemskab i Limfjordsrådet og giver 
NV besked herom snarest og i god tid inden 1. februar 2010. 
 
6. Natura 2000 områder. 
 
Beslutning afventer nærmere kendskab til udspillet fra KL og ministeriets fælles 
arbejdsgruppe, der skal præcisere grundlaget for gennemførsel af Natura 2000-
planlægningen. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere for så vidt angår 
udviklingen af en administrationsmodel for Natura 2000 indsatsen ult. februar 2010. 
 
 
7. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe 
 
Hovedpunkter til mødet 1. februar forventes at blive: 

 Introduktion til vand- og naturplanarbejdet 

 Forslag til den statslige vandplan for Limfjorden (Miljøcenter) 

 Velkomst og introduktion til Limfjordsrådet, herunder arbejdsprogram for 2010. 

 Valg af formand og næstformand. 

 Budget 2010. 

 Forslag til nye / reviderede vedtægter. 

 Organisering af vandoplandsstyregrupper i det nordjyske. 
  
Det blev besluttet at invitere den nye direktør for Miljøcenter Aalborg med til mødet 1. 
februar 2010. 
 
Det blev besluttet, at Miljøcenter Aalborg og Miljøcenter Ringkøbing fremover 
inviteres til frokosten og konkrete punkter på dagsordenerne, hvor deres 
tilstedeværelse er relevant og ikke som faste observatører til møderne i 
Limfjordsrådets politiske forum. 
 
Det blev besluttet, at de udpegede repræsentanter i Limfjordsrådets politiske forum 
kan invitere politikerkolleger med interesse for vand- og naturplanarbejdet til 
Miljøcentrenes præsentation den 1. februar 2010. NV orienterer udpegede 
medlemmer herom via mail med c.c. til kommunens repræsentant i 
Embedsmandsgruppen. 
 
NV fremsender liste over udpegede politiske medlemmer til Embedsmandsgruppen – 
Første gang 18. januar og herefter med jævne mellemrum ind til listen er udfyldt.  
 
8. Mødedatoer i 2010. 
 
Møder i Embedsmandsgruppen ligger fremover fredage kl. 12.00 – 16.00. NV 
fremsender forslag til endelige mødedatoer. 
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Der var enighed om møderne finder sted skiftevis i Aalborg og Viborg. 
 
9. Orientering 
 
Katalog over mulige vådområder blev præsenteret under dagsordenens pkt. 3. 
 
 
10. Evt. / Bordet rundt 
 
Der var ingen emner under eventuelt. 
 
18.01.2009 Niels Vedel 


