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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Godkendt. Det blev besluttet at bytte rundt på dagsordenens pkt. 3 og 5 så debatten 
om vådområder fulgte efter debatten om budget 2010.

2. Budget 2010

MD redegjorde for status på budget 2010. 

MD konstaterede, at selvom det ikke er ønskeligt, er det muligt at gå ind i 2010 uden
et endeligt vedtaget budget for Limfjordsrådet.

Det var enighed om, at udgangspunktet skal være, at budgettet for 2009 fastholdes 
med en grundudgift for medlemskommunerne på 100 kr./km2. Under forudsætning af, 
at kommunerne får en større opgave i forbindelse med implementeringen af de 
statslige vandplaner præciseres stillingsindholdet for de foreslåede to ekstra 
stillinger. Der var enighed om, at stillingsindholdet for disse to i højere grad ville 
gavne medlemskommunerne ligeligt. Der var på denne baggrund enighed om, at 
merudgiften ud over grundudgiften skulle finansieres ligeligt af medlemskommunerne 
(merudgiften/15). 

FC bemærkede, at en præcisering af, hvad medlemskommunerne får for 
grundudgiften, samt hvad der opnås for merudgiften til de to ekstra stillinger var 
ønskeligt.

Der var enighed om, at den viden som blev opbygget af de fælles medarbejdere var 
medlemskommunernes og kunne bruges i andre oplande, såfremt dette måtte være 
hensigtsmæssigt.

Det blev understreget, at det var embedsmandsgruppen, der beslutter, hvilke 
opgaver koordinator og de eventuelle nye medarbejdere løser.

Det blev besluttet, at Sekretariatet udarbejder forslag til stillingsannoncer med 
henblik på, at disse – efter indholdet i udkastet til vandplanerne er kendt og efter 
medlemskommunernes godkendelse – annonceres hen over julen. Det skal i 
stillingsopslaget beskrives, at ansættelse er under forudsætning af endelig politisk 
godkendelse af budgettet.

Der er således lagt op til en hurtig proces. Baggrunden herfor er, at en stor del af 
indsatsen vedr. vådområder og ådale skal ske i 2010 og 2011 med første ansøgning 
om de enkelte projekter allerede i april 2010. Endvidere er der i udkastet 
tilsyneladende tale om især 3 indsatsområder: Ringkøbingfjord, Limfjorden og 
Susåen. 
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3. Vådområder

Katalog over potentielle vådområder i oplandet til Limfjorden var sendt ud med 
dagsordenen. 

NV gennemgik ”mangler” i forhold til de 9 deloplande som Limfjorden forventes delt 
op i. Endvidere blev ”mangler” i forhold til ansøgninger om konkrete projekter kort 
ridset op (slides vedlægges referatet).

Der blev besluttet, at medlemskommunerne inden 1. december 09 finder de 
skuffeprojekter – idéer til mulige projekter – der for så vidt angår vådområder i 
oplandet til Limfjorden kunne være relevante. Disse indføres i skabelonen og sendes 
til NV.

NV samler oplysningerne og indkalder virkemiddelgruppen til møde i december og 
igen i januar med henblik på at kvalificere projektbeskrivelserne inden forelæggelse 
på det politiske møde i januar.

Det blev aftalt, at det skulle være et dynamisk katalog, der løbende blev ajourført. 

Det blev endvidere aftalt, at kataloget – såfremt kommunerne får opgaven med 
vådområder – om muligt bruges til at ansøge om midler til forundersøgelser ved 
landdistriktsmidlerne allerede i runden 1. april 2010, herunder til finansiering af egne 
timer. 

Sekretariatet har tidligere haft kontakt til FødevareErhverv, men 
bekendtgørelsesdetaljerne forventes først på plads i forbindelse med årsskiftet og det 
har således ikke pt. været muligt at få præciseret tilskudsbestemmelserne.

5. Planlægning af biogasanlæg.

Status for indsamling af data i forbindelse med planlægning for biogasanlæg blev 
præsenteret. For detaljer se vedlagte slides. 

6. Indkøb af data til overvågning af miljøtilstanden i Limfjorden.

Beslutning afventer nærmere kendskab til indholdet i udkastene til vandplaner. 

Det blev påpeget, at det kunne være relevant med overvågning, hvis kommunerne 
anvendte virkemidler, der lå ud over dem Staten opererede med.

7. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe

Der er forsat tvivl om, der vil være vandplaner klar til det planlagte møde i 
Limfjordsrådet den 8. december. 
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Med baggrund i, at By og Landskabsstyrelsen sammen med KL og KTC har indkaldt 
til møde i Vingstedcentret den 16. december, forventes nu, at planerne vil komme i 8 
ugers for høring senest i midten af december. På denne baggrund planlægges en ny 
mødedato for Limfjordsrådets politiske gruppe i midten af januar.

Dette vil samtidig give mulighed for at få valgt og instrueret eventuelle nye 
medlemmer om Limfjordsrådet og givet dem mulighed for at få Miljøcentrenes 
præsentation af de vandplaner, der forventes at fylde en del på rådets møder i det 
kommende år.

8. Limfjordsrådets arbejde i 2010.

Det blev aftalt at tirsdag ikke længere er mødedag. 

Ved møde med Sekretariatet foreslog Holstebro at nogle af møderne blev afholdt 
andetsteds end Aalborg (eventuelt Viborg). 

NV fremsender forslag til mødedatoer og –sted for 2010.

9. Orientering

NV orienterede om status for Muslingeprojektet. De manglende midler til realisering 
af projektet søger Dansk Skaldyrcenter ved Strategisk Forskningsråd. 
Limfjordsrådets bidrag forventes at være deltagelse i styregruppemøder og sparring
– Der er ikke i Limfjordsrådet påregnet bidrag til finansiering af projektet.

Det blev aftalt, at NV retter henvendelse til Skaldyrcenteret / Morsø Kommune med 
henblik på udarbejdelse af et notat om status for projektets finansiering herunder
forventet tidsplan.

10. Evt. / Bordet rundt

SB forespurgte om Natura 2000 områder indgik i Limfjordsrådets arbejde. Det blev 
aftalt, at Sekretariatet udarbejder et notat om snitflader i relation hertil. Emnet bliver 
taget op som pkt. på næste embedsmandsgruppemøde.

Det var ikke muligt at fastlægge en egnet mødedato efter mødet i Vingsted (16. 
December) og jul. NV fremsender forslag til en mødedato først i det nye år.

27.11.2009 Niels Vedel
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