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Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
2. Budget 2010 - opfølgning
3. Etablering af hjemmeside.
4. Udkast til Vandplaner, Grøn Vækst og Landdistriktsmidler. 
5. Gylleuheld i 2008.
6. Rapport om Husdyrtryk.
7. Næste møde i den politiske gruppe
8. Orientering
9. Evt. / Bordet rundt.
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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. Budget 2010 - opfølgning.

I Herning, Hjørring, Lemvig, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Morsø og Aalborg er 
der opbakning til budgetudvidelsen (under forudsætning af, at der kan opnås enighed
herom).

Rebild Kommune ønsker en mere officiel henvendelse vedr. Limfjordsrådets 
budgetudvidelse.

Viborg kommune behandler forventeligt sagen 7. September.

Jammerbugt Kommune har pt. forbehold i forhold til budgetudvidelsen. HD 
fremsender forslag til en ændret formulering af notatet om flere fælles medarbejdere
til NV.

NV retter henvendelse til Holstebro, Brønderslev, Skive samt Ikast-Brande og
fremsender herefter foreløbig status for behandlingen af sagen i alle 
medlemskommunerne.

Sekretariatet retter henvendelse til Silkeborg, Randers og Mariagerfjord Kommune 
med henblik på at afklare deres interesse i at deltage i Limfjordsrådet.

Tilsvarende blev det aftalt at afklare Frederikshavns eventuelle interesse i at deltage i 
Limfjordsrådet.

3. Etablering af hjemmeside

Status for hjemmesiden blev gennemgået. 

Der var enighed om, at hjemmesiden færdiggøres og link sendes til 
embedsmandsgruppen med henblik på godkendelse inden offentliggørelse.

Under arbejdet med hjemmesiden er det konstateret, at der ikke eksisterer et sæt 
underskrevne vedtægter. Derfor sendes disse nu til underskrift i Kommunerne.

De tilstedeværende embedsmænd godkendte, at egne navne m.m. blev offentliggjort 
på hjemmesiden (jf. indstilling / bilag til dagsorden)

Det blev besluttet, at Kommissorierne for arbejdsgrupperne skal offentliggøres på 
hjemmesiden

Det blev besluttet, at hjemmesiden skal linke til igangværende kommunale projekter.
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Det blev besluttet at etablere et lukket projektrum / intranet med personlige logins / 
passwords, hvor arbejdsgrupperne kan have data og halvfærdigt materiale liggende
– Forventet pris ~25.000 kr.

4. Udkast til vandplaner, Grøn Vækst og Landdistriktsmidler.

Aftalen om Grøn Vækst og oplægget til Landdistriktsprogrammet for 2010 – 2013 
blev diskuteret. Det blev aftalt, at NV kortlægger / indsamler oplysninger vedr. 
eksisterende biogasanlæg i oplandet til Limfjorden. Dette med henblik på drøftelser 
omkring en koordineret indsats på dette område.

Med baggrund i aftalen om Grøn Vækst og de midler, der forventes afsat til 
etablering af Vådområder i 2010 og 2011, blev det aftalt, at hver kommune får
identificeret de mest oplagte vådområdeprojekter inden næste 
embedsmandsgruppemøde 6. oktober 2009.

5. Gylleuheld i 2008.

Resultatet af undersøgelsen vedr. gylleuheld i oplandet til Limfjorden i 2008 blev 
præsenteret. Når rapporten er endeligt godkendt i Virkemiddelgruppen rundsendes 
den til Embedsmandsgruppen. 

6. Rapport om husdyrtryk

NV orienterede om administrativ praksis i husdyrgodkendelsessager i Aalborg 
Kommune. Siden rapporten ”Analyse af udviklingen i Husdyrtryk i Limfjordsoplandet” 
blev udleveret til Limfjordsrådet har Aalborg Kommune genberegnet tålegrænserne. 
Amterne vurderede, at landbruget generelt måtte bidrage med 14 kg./N ha og 
basisanalysen for Limfjorden citerer Recipientkvalitetsplanen om, at den diffuse 
tilførsel skal ned på 8.180 tons kvælstof pr. år. Med de arealer som Conterra har 
leveret til Limfjordsrådet svarer de 8.180 tons kvælstof pr. år imidlertid til et 
gennemsnitligt bidrag fra hektarstøttearealerne på ~15,4 kg. N/ha og et bidrag fra 
øvrige arealer på ~2,9 kg. N/ha (10 kg. N/ha fra rodzonen). Forskellen mellem de 
15,4 og de 14 kg. N/ha skal sandsynligvis søges i forskelle i arealopgørelserne. I 
konkrete sager er Aalborg Kommunes udgangspunkt oplysninger, der fremgår af 
basisanalysen (gennemsnitligt bidrag på ~15,4 kg.N/ha fra hektarstøttearealerne).

7. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe.

Idet udkast til vandplanerne ikke forventes offentliggjort før primo oktober rykkes 
mødet i den politiske gruppe til uge 43. NV taler med Miljøcenteret og fastlægger 
dato med formandskabet og Struer Kommune, der er vært ved dette møde. 
Foreløbige dagsordenspunkter:

1. Forslag til vandplan (ved Miljøcentrene)
2. Landdistriktsmidler (ved DFFE)
3. Vådområder
4. Biogasanlæg (ved Morsø Kommune)
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8. Orientering

NV orienterede om, at Vand- og Naturchef Jørgen Jørgensen fremover 
repræsenterer Viborg Kommune i Limfjordsrådets Embedsmandsgruppe.

PRB-Agri Network afholder Internationalt seminar i Odense den 7/8. oktober 2009. 
Hovedtema bliver betydningen af klimaforandringerne for vandplanerne samt 
overvågning og evaluering af virkemidler. I fald der er interesse blandt enkelte af 
embedsmandsgruppens medlemmer vil der være mulighed for deltagelse. 
uddybende materiale vil blive fremsendt forventeligt i uge 36.

Der blev orienteret om status for Muslingeprojektet. Der er tidligere udsendt et notat 
om status for finansieringen. De manglende midler til realisering af projektet søger
Dansk Skaldyrcenter ved Strategisk Forskningsråd. Der arbejdes forsat på at 
gennemføre de pakker som Limfjordsrådet har fået præsenteret og har interesse i. 
Der er dog sket mindre projekttilpasning, idet projektet nu forventes gennemført i 
Skive Fjord frem for i Lovns Bredning. Endvidere arbejdes der nu med en model, 
hvor anlægget lejes frem for, at der investeres i et nyt. Limfjordsrådet er blevet 
forespurgt om evt. at indgå i en ansøgning om kompensationsopdræt til det 
Strategiske Forskningsråd. Bidraget fra Limfjordsrådet forventes i den forbindelse at 
være deltagelse i styregruppemøder og sparring.

Vedrørende VVM for gaslagerudvidelsen i Lille Torup mangler der pt. at blive 
udarbejdet nogle sikkerhedsrapporter og udtalelser vedrørende vandkvalitetskrav til 
udledningen. Sidstnævnte behandles pt. i Miljøministeriet. På denne baggrund 
forventes høringen af VVM’en allertidligst primo november i indeværende år.

9. Evt. / Bordet rundt

De resterende planlagte mødedatoer for 2009 i Embedsmandsgruppen er:
Tirsdag den 6. oktober 2009.
Tirsdag den 24. november 2009.

31.08.2009 Niels Vedel
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