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Referat 
 
Forum Limfjordsrådets Embedsmandsgruppe 

Tid Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 10.00-14.00 

Sted Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing M 

Tilmeldte / 
Deltagere 

Poul Roesen, Formand for Limfjordsrådet (pkt. 1, 2 og 3)  
Helle V. Lyng, Næstformand for Limfjordsrådet (pkt. 1, 2 og 3) 
 
Egon Plejdrup Poulsen, Formand for bestyrelsen i Dansk Skaldyrcenter 
(pkt. 3) 
Hans Riisager Holst, Næstformand for bestyrelsen i Dansk Skaldyrcenter 
(pkt. 3) 
Jens Kjerulf Petersen, Direktør for Dansk Skaldyrcenter (pkt. 3) 
 
Keld Koustrup Sørensen, Brønderslev Kommune 
Asger Nielsen, Brønderslev Kommune 
Claus Riber Knudsen, Frederikshavn Kommune  
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro Kommune 
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune 
Claus Borg, Lemvig Kommune 
Kaj Hyldig, Morsø Kommune 
Lars Sandberg, Randers Kommune 
Holger Prahm, Skive Kommune 
Kurt Vanggaard, Struer Kommune 
Flemming Bach, Thisted Kommune  
Elise Stilling, Vesthimmerland Kommune 
Birgitte Kring Frederiksen, Aalborg Kommune 
Michael Damm, Aalborg Kommune  
Niels Vedel, Aalborg Kommune 

Mødeleder Michael Damm 

Referent Niels Vedel 

Udsendt Fredag den 02.04.2010 

 
 
Dagsorden 

 
1. Møde med landbrugets organisationer. 
2. Frokost. 
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3. Møde med Dansk Skaldyrcenter om projekt vedr. kompensationsopdræt af muslinger. 
4. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
5. VVM for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup. 
6. Prioritering af vådområde- og ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden. 
7. Limfjordsrådets høringssvar i forbindelse med forhøringen af vandplanerne. 
8. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe og fastsættelse af mødedatoer i 

2010 
9. Orientering 
10. Eventuelt 

 
 
1. Møde med landbrugets organisationer 
 
Referat fra denne del af mødet er særskilt udsendt til medlemmerne den 03.03.2010. 
 
3. Møde med Dansk Skaldyrcenter om projekt vedr. kompensationsopdræt af 
muslinger. 
  
Egon Pleidrup præsenterede Dansk Skaldyrcenter. Centeret er et kompetencecenter, 
der som forskningsinstitution har stor faglig viden / indsigt i spørgsmål vedr. 
vandrammedirektivet. Centeret vil således kunne spare/hjælpe Limfjordsrådet i 
spørgsmål vedr. eksempelvis virkemidler.   
 
Jens Kjerulf Petersen gennemgik projektet om kompensationsopdræt af muslinger: 
 

 Et fuldskala testanlæg for optimal dyrkningsform, der skal give maksimal 
biomassefjernelse for minimal indsats. 

 Miljøeffekten af kompensationsopdrættet undersøges. 

 Der laves en økologisk modellering af de samlede miljømæssige effekter i 
Skive Fjord. 

 Der er et nationalt perspektiv med udvikling af management værktøj herunder 
økonomisk beregning vedr. virkemidlet og udvikling af et omsætteligt 
kvotesystem. 

 Muligheden for anvendelse af de ”kompensationsopdrættede” muslinger 
undersøges. Der er udfordringer ved at afsætte muslingerne til konsum, idet 
kompensationsopdræt kan virke konkurrenceforvridende.  

 Projektet starter primo april og forsætter et år. Kompensationsopdræt af 
muslinger forventes at kunne bruges som virkemiddel allerede i 1. 
planperiode. 

 Anlægget bliver undersænket hele året. 
 
Dansk Skaldyrcenter havde præsenteret idéen for politikkerne på Christiansborg. 
 
Jens Kjerulf Petersen udtrykte ønske om en udvidet dialog med Limfjordsrådet i 
relation til muligheden for, at Dansk Skaldyrcenter varetog andre funktioner i relation 
til implementeringen af vandplanerne. 
 
4. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
 
Godkendt.  



 

   

 

3/4 

5. VVM for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup. 
 
Kopi af mail fra Jørgen Jørgensen (dateret 22.02.2010) blev omdelt.  
 
Indstilling godkendt. Det anbefales Det Politiske Forum at godkende og fremsende 
høringssvarudkastet til Miljøcenter Århus. 
 
6. Priorietering af vådområde- og ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden. 
 
Det til dagsordenen vedlagte forslag til opsamling og scoresystem ved udvælgelse af 
projekter i oplandet til Ringkøbing kunne ikke godkendes til brug i oplandet til 
Limfjorden. FLS understregede, at opgaven for Kommunerne var at finde projekter, 
der økonomisk var mest omkostningseffektive (flest kg. N reduceret per investeret 
kr.). 
 
Det blev besluttet at indstille til Limfjordsrådet (Det Politiske Forum), at ovennævnte 
omkostningseffektivitet blev hovedkriteriet. Skulle der være projekter, der stod lige, 
kunne de øvrige kriterier komme i spil. Der skulle dog ikke være en egentlig ”score-
vægtning”, men mere en samlet vurdering ud fra de øvrige kriterier.  
 

7. Limfjordsrådets høringssvar i forbindelse med forhøringen af vandplanerne. 
 
NV orienterede om det fælles tekniske høringssvar fra Limfjordsrådet, der er under 
udarbejdelse. Der var ønske om, at embedsmandsgruppen i god tid fik mulighed for 
at se udkastet til det politiske høringssvar. 
 
8. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe og fastsættelse af 
mødedatoer i 2010 
 

Punkter til næste møde i Det Politiske Forum: 

 VVM for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup 

 Limfjordsrådets høringssvar i forbindelse med forhøringen af vandplanerne 
(Teknisk og Politisk) 

 Prioriteringsværktøj til vådområde- og ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden. 

 Tilskud til projekt om muslinger til kompensationsopdræt. 
 
Forslag til kommende mødedatoer (se dagsorden) blev godkendt. 
 
9. Orientering. 
 
Brønderslev, Frederikshavn, Randers, Jammerbugt og Thisted havde godkendt 
udkastet til vedtægterne. Jammerbugt Kommune havde endvidere fået godkendt det 
udvidede budget. 
 
Det blev besluttet ikke at arbejde videre med det tidligere fremsendte tillæg til 
vedtægter for Limfjordsrådet. Dermed skal dette udkast heller ikke behandles politisk 
i medlemskommunerne. Som alternativ arbejdes, der videre med at udarbejde en 
samarbejdsaftale mellem i første omgang Limfjordsrådet og Oplandsstyregruppen for 
Mariager Fjord. 
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Der blev orienteret om status for ansættelse af 2 yderligere medarbejdere til 
sekretariatet. 
 
10.Eventuelt 
 
En opgave for Limfjordsrådet kunne være at udarbejde fælles retningslinier for 
Kommuneplantillæg i forbindelse med vådområdeindsatsen. 
 
 
02.04.2010 Niels Vedel 


