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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Godkendt. 

2. Status og videre forløb vedr. kataloget over potentielle vådområder

I forbindelse med indmelding af projekter til kataloget har det for enkelte kommuner været en 
forsættelse af en politisk proces i forbindelse med kommuneplanarbejdet. 

I Jammerbugt havde det været en teknisk udpegning, som havde indgået i 
kommuneplanarbejdet.

I de øvrige kommuner havde det været en teknisk øvelse, hvor politikkerne havde nikket til 
selve procesforløbet.

Det blev slået fast, at det af vandoplandsplanen skal fremgå, at budgettet er baseret på 
værdiforringelsen (forskellen mellem køb og salg af jord) – Ikke faktiske jordpriser. Der 
regnes ens i alle kommuner og ud fra en antagelse om at værdiforringelsen ved brug af 

 Omdriftsjord svarer til kr. 150.000
 Enge omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 svarer til kr. 35.000
 Øvrig § 3 jord svarer til kr. 0

Det var enighed om, at de enkelte kommuner sikrer, at § 3 interesserne varetages således,
at værdifulde § 3 arealer ikke indgår i projekterne. Der anvendes således kun § 3 arealer 
med ringe naturværdi og hvor projektet kan siges samlet set at forbedre naturforholdene. 

NV udarbejder en liste over andelen af § 3 arealer i de enkelte projekter.

Tilsvarende var der enighed om, at de enkelte kommuner sikrer, at der i projekterne ikke 
ledes så meget vand ind gennem søer fra værdifulde vandløb så, disse skades som følge af 
søpåvirkningen (temperaturstigning, algepåvirkning, problemer med optræk af smolt etc.).   

3. Forretningsorden for Limfjordsrådet.

Forslag til forretningsorden for Limfjordsrådets – Det Politiske Forums – møder var rundsendt 
inden mødet.

§1 – Der var enighed om, at Limfjordsrådets møder ikke skal være offentlige.

§4 – Tilrettes så det ikke er de ”nødvendige oplysninger”, men en ”teknisk redegørelse” der 
forelægges medlemmerne.

§ 10 er overflødig.

§11 er en gentagelse af §2 og udgår derfor.
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§ 14 Ændres så det fremgår, at der skal foretages en elektronisk høring på minimum 3 dage, 
hvis det i særlige tilfælde ikke kan nås at fremsende forslaget 4 uger inden behandling i 
Limfjordsrådet – FLS fremsender formulering til NV.

4. Vedtægter og samarbejdsaftaler mellem oplandsstyregrupper

Brønderslev, Frederikshavn, Herning, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Randers, Struer, 
Thisted, Vesthimmerland, (Viborg) og Aalborg har godkendt udkastet til vedtægterne for 
Limfjordsrådet.  De øvrige kommuner forventer, at forslaget til vedtægterne vil blive 
godkendt.

Et udkast til samarbejdsaftale blev omdelt og præsenteret (vedlægges referatet). Der var 
forsat enighed om, at en sådan rammeaftale skulle indgås.

5. Planlægning af næste møde i Det Politiske Forum.

Budget 2011 skal diskuteres på det næste møde i Det Politiske Forum. Der forventes ikke pt. 
ændringer i medlemsbidragene.

Fra sidste møde i Det Politiske Forum genoptages sagen om gaslageret ved Lille Torup. 
Direktøren for Miljøcenter Århus har anmodet om foretræde for Limfjordsrådet. Inden mødet 
afholder MD, ES, JJ og NV møde med embedsmændene i Miljøcenter Århus.

I forsættelse af sidste møde i Det Politiske Forum diskuteres sagen om en politisk 
henvendelse til Miljøminister Karen Ellemann vedr. udkastet til vandplanerne. Med baggrund 
i den udvikling, der landspolitisk har været i spørgsmålet om vandplanerne, var 
Embedsmandsgruppen enig om at anbefale, at der pt. ikke sendes et brev til Miljøministeren
fra Limfjordsrådet.

6. Orientering

MD orienterede om det sidste møde med landbrugets organisationer. I forbindelse med 
informationsindsatsen til lodsejere udarbejder Sekretariatet et udkast til brev, som 
kommunerne kan fremsende til de berørte lodsejere. 

Brevet sendes som udgangspunkt fra kommunerne inden præsentationen på Limfjordsrådets 
møde den 17. maj. Efter dette møde i Det Politiske Forum udsendes fra Limfjordsrådet en 
pressemeddelelse og informeres på Limfjordsrådets hjemmeside (bl.a. vises projtområderne
på et kort).

Landbrugsorganisationerne vil ligeledes orientere om indsatsen på deres hjemmesider.

7. Eventuelt.

Næste møde er tidligere fastsat til 28. maj 2010 i Viborg. Sekretariatet havde i dagsorden 
foreslået, at der afholdes et ekstra møde den 5. maj 2010 (inden mødet i Det Politiske Forum 
den 17. maj 2010). Det blev aftalt, at dagen i første omgang så vidt muligt reserveres til et 
sådant. Sekretariatet giver endelig melding om det er muligt at holde det til en elektronisk 
høring af udkastet til vandoplandsplan som alternativ. 

Der var ikke bemærkninger til ”bordet rundt”.

26.04.2010 Niels Vedel
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