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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Der blev stillet forslag om og besluttet, at projektet om 
kompensationsopdræt af muslinger blev diskuteret under eventuelt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder mødedatoer
Referat og mødedatoer for 2009 (31. marts, 12. maj, 16. juni, 25. august, 6. oktober, 
24. november) blev godkendt

3. Habitatdirektivet
NV fortalte med udgangspunkt i Nibe/Gjøl Bredning om beskyttede arter og 
naturtyper ved Limfjorden. Status og udviklingen siden Habitatdirektivets ikrafttræden 
blev gennemgået med reference til DMU’s vurdering af tilstand, trusler og 
bevaringsstatus på landsplan samt Miljøcenter Aalborgs basisanalyse for Natura 
2000 området Nibe/Gjøl Bredning.

Vedr. den retlige implementering blev et sammendrag af Bech Bruuns præsentation i 
Aalborg Kommune omkring forvaltningsmæssige aspekter af direktivet gennemgået.

Det blev besluttet, at NV udfører habitatscreening af Kommuneplanen for 
Limfjordskommunerne for så vidt angår påvirkning af Natura 2000 områderne i 
Limfjorden. 

NV fremsender notat fra Mads Kobberø vedr. fortolkning af habitatdirektivet i relation 
til Lille Vildmose.

4. Oprettelse af database med dyretryk 
Foreløbige data fra Conterra blev præsenteret. Der var beregnet dyretryk for kvæg 
og svin, men tallene for øvrige dyrearter var endnu ikke med.

I forbindelse med beregningen af dyretrykket blev det diskuteret, hvilket areal der 
skulle ligge til grund for beregningen. Conterra har oplyst, at der de enkelte år er 
forskel på hektarstøttearealerne uden, der dog er en reel forskel i den faktiske 
anvendelse af arealerne. Det blev på denne baggrund besluttet at anvende 
arealopgørelsen for 2001 ved beregning af dyretrykket for alle årene.

Aalborg Kommune forventer snarligt at behandle husdyrsager i oplandet til Halkær 
Bredning og vil i den forbindelse se på, hvordan analysen kan bruges i faktiske 
afgørelser.

Der koordineres med håndteringen af lignende sager i Kattegat-oplandet.

Embedsmandsgruppens medlemmer melder ind til NV om, der er behov for mere 
detaljeret oplysning/analyse på enkelte vandløbsoplande. Eksempelvis, hvis en 
særlig følsom sø gennemstrømmes af et vandløb.
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5. Klima - Scenarier
Det blev besluttet, at der i Limfjordsrådsregi tages udgangspunkt i de samme 
scenarier som Aalborg har valgt (udgangspunkt IPCC’s scenarie A2, evt. 
følsomhedsvurdering, der viser situationen hvis A1 lægges til grund).

6. Etablering af hjemmeside
Der har været flere henvendelser omkring muligheden for adgang til referater fra 
møder i både Embedsmandsgruppen og det politiske forum. Der var enighed om 
behovet for synlighed omkring rådets arbejde.

På denne baggrund blev det besluttet at etablere en hjemmeside for Limfjordsrådet 
med selvstændigt domænenavn som medlemskommunerne kan linke til fra egen 
hjemmeside.

I første omgang vurderes muligheden for at købe bistand til etablering af 
hjemmesiden internt i Aalborg Kommune alternativt købes ekstern bistand til 
opgaven.

7. For høring af vandplanerne
Det blev aftalt at arbejde mod 4 møder/år i politikkergruppen. Såfremt der ikke er nyt 
vedr. vandplanerne, findes alternative emner med relevans for Limfjorden inklusiv 
opland.

Det politiske møde den 5. marts gennemføres med følgende dagsordenspunkter: 
Embedsmandsgruppens arbejde, mødet med Folketingets Miljøudvalg, virkemidler 
samt Tissingvig.

Det blev aftalt, at når vandplanerne kommer i høring, udarbejder NV et udkast til 
høringssvar for så vidt angår Limfjorden. Der sparres i den forbindelse med 
Embedsmandsgruppen og arbejdsgruppen omkring virkemidler.

8. Gyllebeholdere og finansiering af vandplanerne
MD gennemgik de slides, der var blevet brugt ved Formandskabets møde med 
Folketingets Miljøudvalg den 18. februar 2009 og orienterede om et positivt møde 
med et lyttende udvalg.

I relation til gylleuheld forslog PRJ, at man helt kunne forbyde pumperør med studs 
ved gylletankene idet, de fleste landmænd alligevel ikke benytter dem ved pumpning 
af gylle over i gyllevogn.

9. Erfaringsudveksling om implementering af vandrammedirektivet
NV orienterede om PRB III Agri, hvor programmet for seminariet 12-15. maj 2009 i 
Niedersachsen er under udarbejdelse. I Danmark var planen at forberede mødet i 
Tyskland ved at afholde en national workshop i starten af marts omkring bl.a. 
involvering af landbruget og brugen af virkemidler. Med baggrund i en forventet 
udmelding fra Grøn-Vækst udvalget i starten af marts måtte dette møde aflyses. 
Alternativt forsøges det nu med et andet netværksmøde, der mere konkret kommer til 
at beskæftige sig med landbrugsproblematikken i Grøn-vækst udmeldingen.
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10. Limfjorsrådets økonomi
Der blev kort orienteret om økonomien.

11. Evt. / Bordet rundt
Der blev udtrykt undren over forløbet omkring udarbejdelse af ansøgning om projekt 
om etablering af kompensationsopdræt af muslinger, herunder det indkaldte møde 
på Mors mellem Borgmestrene fra de Limfjordskommuner med særlig interesse i 
muslingeerhvervet.

Der blev orienteret om, at der fra Morsø Kommune havde været et udtalt ønske om,
at denne i tæt samarbejde og enighed med Skaldyrcenteret stod i spidsen for at 
afklare mulighederne for og koordinationen af finansieringsdelen omkring projektet 
med Muslinger som virkemiddel – Kompensationsopdræt. Der er søgt delvis 
finansiering af projektet ved Miljøstyrelsen. MD og NV har været i tvivl om, dette 
sagsforløb kunne betyde en nedprioritering af den for Limfjordsrådet særlig relevante 
del af projektet som vedrører undersøgelse af de økologiske effekter på bassinskala 
af kompensationsopdrættet. Morsø Kommune har imidlertid forsikret, at denne del 
ikke er blevet nedprioriteret i bestræbelserne på at skaffe finansiering af projektet og 
at projektet forsat forventes gennemført i sin helhed. Formandskabet har været 
orienteret om sagen og man har på baggrund af ovenstående udmeldinger fra Morsø 
ikke fundet yderligere tiltag nødvendig.

NV orienterede om, at Herning Kommune planlægger årets restaureringsprojekter ud 
fra risikoanalysen fra Ringkøbing Amt , herunder forskellige restaurerings- og 
okkerprojekter i tilløb til Karup Å og der forsættes i samarbejde med Viborg 
Kommune med et forsøg med at undlade grødeskæring på 2 km af Karup Å.

PRJ orienterede om, at Hjørring Kommune har søgt aktindsigt i det forslag til vand-
og naturplaner, der omhandler Hjørring Kommune og som nu sammen med de 
øvrige vand- og naturplaner er sendt fra Miljøcentrene til regeringsgodkendelse. Der 
er endnu ikke kommet svar på henvendelsen.
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