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

2. Limfjordsrådets hjemmeside.
Hjemmesiden blev godkendt. Det blev aftalt, at der etableres en mulighed for at 
abonnere på nyheder (rss), mens det modsat blev aftalt ikke at indarbejde en 
søgefunktion. Det blev endvidere aftalt, at en liste med kontaktoplysninger til 
politikerne bliver lagt ud efter valget – først i det nye år.

3. Planlægning af biogasanlæg
Lokalisering af biogasanlæg i Limfjordskommunerne blev præsenteret, herunder nye 
anlæg under planlægning/etablering. Endvidere blev rapporten fra Naturgas Midt-
Nord om optimal udnyttelse af biogasressourcen ved hjælp af opgradering til 
naturgaskvalitet gennemgået (link vedlagt referatet). Det blev aftalt at udarbejde en 
tilsvarende undersøgelse for hele Limfjordsområdet dog suppleret med vurderinger i 
forhold til sårbar natur. KKR og Miljøstyrelsen kontaktes med henblik på at afklare om 
lignende projekter evt. er igangsat her. Muligheden for at inddrage Naturgas Midt-
Nord afklares. Målet er en afrapportering i indeværende år, velvidende at denne 
deadline kan rykkes som følge af vandplanarbejdet. Virkemiddelgruppen inddrages i 
arbejdet og resultaterne præsenteres for embedsmandsgruppen inden de skrives 
sammen i et notat.

4. Budget 2010.
Jammerbugt, Viborg og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at en stillingtagen til 
et øget budget for 2010 må afvente, at kommunernes opgaver i forbindelse med 
implementeringen af vandplanerne er nærmere fastlagt af Miljøministeriet.

Det blev på mødet påpeget, at styrken i Limfjordssamarbejdet var, at kommunerne 
stod sammen og at der derfor ikke er hensigtsmæssigt, at nogle af kommunerne går 
sammen om ekstra medarbejdere, mens andre ikke ønsker at indgå i en sådan del af 
samarbejdet. 

Det blev aftalt, at de 12 kommuner, der har indarbejdet budgetudvidelsen, fastholder 
denne med en budgetnote om, at de sidste 3 kommuner endnu ikke har givet tilsagn 
og vil afvente Miljøministeriets udmeldinger inden, der kan blive tale om en evt. 
budgetudvidelse til Limfjordsrådet. 

Limfjordsrådets budgetforslag for 2010 fastholder en opnormering med en 
budgetnote om, at de 3 sidste kommuner forudsættes at komme med.

5. Vådområder.
Potentielle vådområder i de enkelte kommuner blev kort præsenteret. Der var 
enighed om at tage et møde med de involverede skovdistrikter i oplandet til 
Limfjorden snarest med henblik på en snak om mulige vådområdeprojekter. 
Sekretariatet udarbejder en liste over en række relevante parametre, der skal være 
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med til at tydeliggøre, hvorfor netop disse vådområder er særlig relevante (synergi 
effekter m.m.). Om muligt skal der suppleres / præciseres for så vidt angår 
reduktionspotentialet for N og P i de enkelte præsenterede projekter. 

6. Planlægning af næste møde i den politiske gruppe

Med baggrund i melding om, at vandplanerne ikke er klar til at blive præsenteret den 
22. oktober blev det besluttet at udsætte mødet i den politiske gruppe. I første 
omgang forsøges det at finde en dato før valget i november. Alternativt forsøges det 
at aftale et møde i december.

8. Orientering
NV orienterede om, at Dansk Akvakultur ønskede en snak med Limfjordsrådet om 
dambrug/havbrug i Limfjordsområdet. Det blev aftalt, at Dansk Akvakultur inviteres til 
et af de første møder i embedsmandsgruppen i det nye år.

Skive Kommune ønsker, at møderne i embedsmandsgruppen rykkes til middagstid. 
Det blev aftalt at starte møderne med frokost kl. 12.00, hvorefter det egentlige møde 
går i gang kl. 12.30.

9. Evt. / Bordet rundt
Næste møde i Embedsmandsgruppen er:
Tirsdag den 24. november 2009, kl. 12.00.

18.10.2009 Niels Vedel
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