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Mødeleder Michael Damm

Referent Niels Vedel

Udsendt Onsdag den 20.05.09

Dagsorden

1. Orientering om Gaslageret og udvidelsesplanerne ved Ll. Torup.
2. Frokost.
3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
4. Analyse af udviklingen i Husdyrtryk i Limfjordsoplandet.
5. Etablering af hjemmeside.
6. Regeringens udspil til Grøn Vækst.
7. Erfaringsudveksling om implementering af vandrammedirektivet.
8. Evt. / Bordet rundt.
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1. Orientering om Gaslageret og udvidelsesplanerne ved Ll. Torup.

Jørgen Ivert Johansen (JIJ) orienterede om Gaslageret og udvidelsesplanerne ved 
Ll. Torup og Steen Rasmussen orienterede om moniteringsprogrammet i Hjarbæk 
Fjord og Lovns Bredning.

JIJ oplyste, at der ikke blev tilsat boremidler i forbindelse med udskylningerne og 
gipsforekomster i salthorsten ikke skyldes ud, fordi det er tungtopløseligt.

FL oplyste, at der fra Amternes tid var en del moniteringsresultater at hente vedr. de 
tidligere udskylninger.  FL oplyste, at udledningen finder sted gennem flere diffosorer 
og at Viborg Amt i forbindelse med overvågningen fra tidligere udskylninger bl.a. 
havde set på Na/K forholdet i Hjarbæk Fjord. Der kunne dengang ikke spores 
ændringer i forbindelse med udskylningerne. 

Det kunne konstateres, at saltholdigheden svinger en del i området uanset eventuelle 
udskylninger.

Der havde i forbindelse med vandindtaget været et tab af fiskeyngel ved 
udskylningerne af kavernerne. I forbindelse med projektet skal der denne gang 
gennemføres et omfattende moniteringsprogram af, hvordan vandmiljøet bliver 
påvirket af udskylningerne. Dette sker i samarbejde med bl.a. lokale fiskere.

Orienteringen fra Energinet.dk blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt. 

4. Analyse af udviklingen i Husdyrtryk i Limfjordsoplandet
NV gennemgik Udkast til ”Analyse af udviklingen i Husdyrtryk i Limfjordsoplandet”. 

FL oplyste, at Viborg Amt i sin tid arbejdede med en tålegrænse på 10 kg. N/ha til de 
særligt sårbare områder (Halkær Bredning, Hjarbæk Fjord m.fl.). FL påpegede, at 
Miljøstyrelsen nok ville mene, at de havde taget højde for følsomhed, 
oplandsstørrelse m.m. i nitratklassekortene.

Det blev aftalt, at NV tilretter rapporten herunder indføjer et regneeksempel vedr. en 
tålegrænse på 14 kg. N/ha. i et nitratklasse III område og korrigeret for den positive 
effekt af Halkær Sø. Endevidere indføjes Conterras seneste beregninger vedr. 
gennemsnitlig udvaskning fra rodzonen fra landbrugsarealerne i Halkær oplandet 
m.m.

NV undersøger juridiske krav vedr. omfanget af habitatvurdering herunder om det er 
udvidelsen alene eller helle godkendelsen, der vurderes (jf. notat fra Mads Kobberø 
vedr. Lille Vildmose).
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Det blev endvidere aftalt, at der skulle beregnes på betydningen ved 
landbrugsarealer uden for nitratklasserne (en stor del af Vesthimmerlands 
Kommunes opland til Halkær Bredning).

Det blev aftalt, at den tilrettede rapport skulle præsenteres for Limfjordsrådet kort tid 
efter næste embedsmandsgruppemøde (16. juni 2009).

5. Etablering af hjemmeside.

Efter anbefaling fra sekretariatet blev det besluttet at acceptere tilbuddet fra Par No. 
1 om at etablere en hjemmeside, samt tilbuddet om driften (hosting og 
programopdateringsabonnement).

FB anbefalede, at domænenavnet blev sikret/købt hurtigst muligt.

6. Regeringens udspil til Grøn Vækst

NV gennemgik Regeringens udspil til Grøn Vækst, herunder grønne partnerskaber. 

I Grøn Vækst er der lagt op til at kommunerne skal søge projektmidler, herunder 
indgå i ”grønne partnerskaber”. Der var enighed om at benytte lejligheden ved PRB 
netværksseminaret den 2. juni (se under pkt. 7) til at opstarte en dialog med 
landbruget. I første omgang skulle denne primært være på 
embedsmandsgruppeniveau. Senere hen kunne det blive relevant at inddrage 
virkemiddelgruppen mere. Der var endvidere enighed om at ansøgninger kunne 
udarbejdes i regi af Limfjordsrådet, og at dette kunne betyde et øget behov for flere
ressourcer/timer.

7. Erfaringsudveksling om implementering af vandrammedirektivet.

Holger Prahm, Kaj Hyldig, Peter Risegaard Jakobsen, Flemming Bach, Henrik 
Damsgaard, Elise Stilling, Michael Damm og Niels Vedel deltager i PRB Agri 
Networksmøde den 2. juni i Odense. 

Limfjordsrådets resterende 2 pladser tilbydes virkemiddelgruppen. 

8. Evt. / Bordet rundt

Med baggrund i forespørgsel fra KH blev det besluttet, at Klimagruppen (ikke nedsat 
endnu) i sit arbejde skulle se på kystsikring langs Limfjorden, herunder fjernelse af 
gammel, skæmmende og/eller uvirksom kystbeskyttelse samt oprydning i eller 
optimering af kystbeskyttelsen. Det bemærkes, at Kystdirektoratet i 2008 og 2009 
havde en tilskudspulje på henholdsvis fire og tre mio. kr. til denne type projekter.

KV orienterede om en sag vedr. etablering af gyllebeholdere. Miljøstyrelsen havde 
oplyst, at etablering af en ekstra gyllebeholder i forbindelse med afsætning af gylle / 
modtagelse af afgasset gylle (til/fra biogasanlæg) ikke kræver miljøgodkendelse. KV 
fremsender Miljøstyrelsens skrivelse (Vedlægges referat).
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Der var ikke nyt vedr. Hjørring Kommunes anmodningen om aktindsigt i 
vandplanerne.

20.05.2009 Niels Vedel
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