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Status
Mors har i midten af november deltaget i et møde med NGO’erne vedr. Natura 2000 
områderne. 

o Mors sender materiale fra mødet til Aalborg, som videredistribuerer til gruppen.

Gruppen drøftede landbrugsregulering. Herunder drøftedes generelle regler og inddragelse 
af lokale hensyn og muligheder for skærpelse af de generelle regler. 

Aalborg
- Kommunens bidrag til vand og naturplanerne og for Limfjorden behandles i TMU 5. og 6. 

december og forventes godkendt i byrådet i starten af januar 2008.

Kommunen har en række projekter i gang, herunder:
- Grønne udviklingsplaner i samarbejde med landbruget. Målet er at give svar på hvor 

landbrugsproduktionen kan udvides. Der laves en Natur/Miljøplan som modydelse. 
Kommunen starter med planer for 3 store landbrug (Analogi til Green Network).
Aalborg udsender materiale om projektet til gruppen.

- I forbindelse med det igangværende arbejde med kommuneplan arbejdes der på at 
udpege områder hvor landbrugs/dambrugs produktion ikke ønskes.

- Kommunen har fremskyndet processen med regulativplanrevisionerne (2012), hvori der 
bl.a. lægges op til indførelse af miljøvenligt vandløbsvedligeholdelse. Revisionerne 
igangsættes i de fleste større vandløb, således at der kan opnås et fælles billede af 
problemerne.

- I et vandløbssystem (Østerå) arbejdes med ud fra en helhedsorienteret tilgang.
- Aalborg Kommune starter vandplanernes handleplanarbejde op i 2008 mhp. at skabe en 

god dialog forud for udsendelsen
- Kommunen mangler viden om Natura2000 områderne.

- Aalborg Kommune har ifm. landbrugsreguleringen arbejdet lidt med muligheden for 
anvendelse af Nitratklasse 3 for at skabe N-balance. Aalborg videresender, såfremt 
dette arbejde vurderes at være af interesse for gruppen.

Mors
- Kommunens bidrag til vand og naturplanerne og for Limfjorden har været behandlet i 

TMU. Arbejdet med idéfasen har afklaret, at der ligger en stor fælles opgave ifht. 
vidensopbygning.

- Kommunen har udarbejdet indspil til miljøvurdering for en del af kommunens områder.
- Der er afholdt møder med landbruget og med de grønne organisationer mhp. at 

opdatere vidensgrundlaget.
- Kommunen har ifm idéfasen anbefalet udvidelse af natura2000 områder, f.eks 

strandenge og skrænterne ned til disse.
- Der har været afholdt møder i det grønne råd, hvor fokus har været på samarbejde og 

ligeværdighed.
- Mors har igangsat screening af kommunens områder. Kommunen arbejder ud fra en 

helhedsorienteret tilgang til det åbne land. Kommunen har engageret NIRAS som 
proceskonsulent

- Kommunens forventninger til Limfjordssamarbejdet er at der startes op i 2008 med at 
koordinator besøger kommunerne. Arbejdsgrupperne skal nedsættes. Der skal være 
opmærksomhed på udarbejdelsen af kommissorier for koordinator og for 
arbejdsgrupperne samt tidsplanen for arbejdet.
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Brønderslev
- Kommunens proces omkring vand- og naturplanerne er godt i gang. Kommunens bidrag 

til vand og naturplanerne og Limfjordsdelen er politisk behandlet.
- Brønderslev kommune begynder ikke regulativrevisioner før 2012. Kommunen afventer 

indholdet i vandplanerne.
- Kommunen arbejder ifm. planstrategien med landbrugsarealer. Egentlige +/- områder 

kommer dog ikke med i planstrategien.
- Kommunen har del i 2 Natura2000 områder. 1) St. Vildmose overlader kommunen til 

staten. 2) For Kattegat findes ikke tilstrækkelig specifik viden. Det er dog allerede nu 
kommunens vurdering, at målene ikke kan nås i 2015. Hjørring Kommune står i spidsen 
for arbejdet omkring kortlægningen af udledning til Kattegat. Der lægges op til balance 
for N/P. Det er Kommunens umiddelbare vurdering, at der næppe vil være politisk 
opbakning hertil.

- Kommunen har igennem arbejdet med idéfasen fået afklaring for, at vidensopbygning er 
nødvendig.

- Kommunen har kendskab til, at der er et notat om den fremtidige 
landbrugsadministration på vej. Brønderslev rundsender til gruppen så snart det 
foreligger.

Viborg
- Viborg Kommune har, idet de afventer statens udmeldinger ifht. vandplanerne, 

nedprioriteret arbejdet med idéfasen. Det er udarbejdet bidrag, som sammen med 
Limfjordsdelen har været forelagt TMU og forventes godkendt i byrådet i midten af 
december.

- Kommunens forventninger til Limfjordssamarbejdet er at der startes roligt op i 2008, at 
der nedsættes en række arbejdsgrupper og at koordinator besøger kommunen i starten 
af året.

- Kommunens arbejde på naturområdet afventer en afklaring af vidensgrundlaget. 
Indsatsen ifht. idéfasen har i lighed med vandområdet været nedprioriteret.

- Der er i kommunen nedsat 2 projektgrupper.
- Kommunen har forslag til udvidelse af Natura2000 områder.

Jammerbugt
- Kommunen har haft fokus på vidensopbygning og at skabe et fælles vidensniveau. 

Arbejdet med idéfasen har været nedprioriteret. Kommunens bidrag og Limfjordsdelen er 
godkendt i TMU 30. november.

- Det er kommunens opfattelse, at Limfjordsrådet skal bruges og at rådet bør koordinere 
samarbejdet mht. vandplanerne.

- Jammerbugt har arbejde i gang med vurdering af hvor våde enge projekter bedst 
placeres. Kommunen henviste til, at de bruger et værktøj hertil, som er udviklet af 
konsulentfirmaet ConTerra.

- I forbindelse med idéfasen har kommunen bemærket, at datagrundlaget for kommunens 
Natura2000 områder skal forbedres.

Vesthimmerland
- Kommunen er i gang med en vidensopbygning på vand og naturområdet.
- Regulativerne for kommunens vandløb skal fornys uagtet arbejdet med vandplanerne. 

Kommunen har udarbejdet en langsigtet plan for denne proces.
- Staten skal foretage overvågning af naturområderne og bidrage til videns- og 

dataopbygning.
- Kommunen har foreslået udvidelser af et Natura2000 områder således at 2 søer og en 

fredet ådal fremover bør indgå.
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Rebild
- Kommunens bidrag til idéfasen og Limfjordsdelen er godkendt i TMU og byråd.
- Kommuneplanrevisionen er i gang.
- Der er igangsat et naturgenopretningsprojekt i Mastrup ådal. Der er tilknyttet eksterne 

konsulent på opgaven. Til projektet er der bevilliget 1 mill kr.

Stuer
- Der er i Kommunen stor politisk interesse for Limfjordsrådet, idet 83 % af Kommunen 

grænser op til eller udleder til Limfjorden.
- Kommunens bidrag til vand og naturplanerne og for Limfjorden samt for Nissum 

bredning har været behandlet i TMU.
- NIRAS er hyret til gennemgang af kommunens højt målsatte vandløb. Dette arbejde skal 

give mulighed for vurdering af målsætningerne, samt anvendes i forbindelse med 
kommunens handlingsplaner for områderne. Kommunen afventer rapporten.

- Vandløbsregulativerne undersøges pt.
- Kommunen har haft  GEO t i l  at  vurdere det faglige grundlag der findes på 

grundvandsområdet. Konklusionen heraf var, at det foreliggende grundlag ikke var godt 
nok.

- Kommunen har ifm. Natura2000 stillet spørgsmål til MS om hvorvidt 
udpegningsgrundlaget fastholdes. Ligeledes bemærkes, at der er behov for bedre 
kortlægning og vedligeholdelse af områderne.

- Der skal sikres samarbejde mellem landbruget, naturområdet, industrien og de grønne.
- Kommunens forventninger til Limfjordssamarbejdet er, at der sker en faglig oprustning, 

samt en koordinering af kommunernes indsats. Kommunerne får igennem rådet en 
fælles stemme ifht. MS osv.. Der opnås igennem fællesskabet bedre økonomiske 
muligheder. Kommunen er tilfreds med ansættelsen af tovholder/koordinator.

Handlingsplaner 2008
Gruppens tiltag ifht. handlingsplaner for 2008 blev drøftet. Rådet tager udgangspunkt i de 
indsatser der er meldt ind til MS ifm. idéfasen. Vi skal i den forbindelse være proaktive, men 
også afventende ifht. Miljøcentrets udmeldinger.

Gruppen var enige om, at det bør overvejes at nedsætte nogle grupper bestående af fagfolk, 
der skal afklare og konkretisere tiltag og projekter indenfor f.eks landbrug, vandløb, våde
enge mv.

Det er vigtigt, at vi allerede nu får sat et samarbejde i gang med landbruget.

Vi skal folde fast i, at det er kommunerne der skal gennemføre de konkrete tiltag, men rådet 
skal bruges som faglig sparring og erfaringsudveksling.

Det ville være ønskeligt om gruppen havde mulighed for at give et bud til Miljøcentret på, 
hvad der skal til for at nå målene.

o Det blev aftalt, at der nedsættes faggrupper, foreløbigt om landbrug og våde enge. 
Grupperne skal bl.a. afklare hvor meget tiltag kan ”give”.

Der er en rapport undervejs om effekten af muslingeskrab ifht. opdræt af linemuslinger. De 
foreløbige udmeldinger om arbejdet skulle være, at skrab ikke udgør væsentl ige 
miljømæssige problemer ifht. lineopdræt, som angiveligt skulle give mindre tilvækst og større 
lokal belastning. 

o Mors får fat i rapporten og sender til Aalborg, som videredistribuerer til 
gruppen.
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Gruppen drøftede herefter koordinatorens fremtidige opgave.

o Det blev aftalt, at Koordinator indleder 2008 med at udforme et kommissorium for sit 
arbejde

o Det blev aftalt, at koordinator starter 2008 med en besøgsrunde hos alle 
kommunerne. Dette kan f.eks ske i jan/feb. Niveauet for denne opgave bør 
fastlægges nøje, da opgaven kan blive meget tidskrævende.
Besøgene kan evt. gennemføres således at koordinator forestår interview med 
relevante fagpersoner mv. i kommunerne.

o Det blev aftalt, at koordinator skaber et overblik over N/P potentialet i regionen og i 
de projekter (inkl. Skuffeprojekter), tiltag og generel regulering, der er lagt frem.

o Det blev aftalt, at koordinator udarbejder kommissorier for faggrupperne og fungerer 
som projektleder for disse.

o Det blev aftalt, at koordinator tager kontakt til Miljøcenter Aalborg mhp. at afklare 
hvilke værktøjer der anvendes.

o Det blev aftalt, at rådet løbende skal være i dialog med MS og sparre med relevante 
parter.

Aktivitetsplan 2008
Januar/Februar Koordinator besøger kommunerne

Koordinator udarbejder kommissor ium for s i t  arbejde og for 
arbejdsgrupper.
Koordinator understøtter løbende grupperne og fungerer som 
projektleder i disse. 

8. Februar Møde i Limfjordsrådet. Rådets godkendelse af aktivitetsplanen for 
2008

Feb./marts Arbejdsgrupperne arbejder
April Evt. Møde i Limfjordsrådet
Forår Afholdelse af møder med MS
Primo/Medio Udarbejdelse af projektansøgninger, f.eks

- ”Den nye miljømilliard”
- Life
- Fiskeri/land distrikt midler
- Vækstforum Nordjylland

Medio Udkast til vandplan til udtalelse
September Møde i Limfjordsrådet

Status for arbejdet. Politisk behandling. Gennemgang af udkast til 
vandplanerne

22. December Vandplaner i Høring

Møder i 2008
Der blev på mødet forelagt plan for møder i 2008.

• Tirsdag den 15.01.08 - mødelokale 159
• Tirsdag den 26.02.08 - mødelokale 157
• Tirsdag den 08.04.08 - mødelokale 158
• Tirsdag den 20.05.08 - mødelokale 157
• Sommerferie
• Tirsdag den 12.08.08 - mødelokale 158
• Tirsdag den 23.09.08 - mødelokale 157
• Tirsdag den 18.11.08 - mødelokale 157
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Møderne afholdes også fremover i Aalborg.
Ugedag for møderne blev drøftet. Torsdage og fredage er ikke optimalt. Foreslåede tirsdage 
var der ikke umiddelbart indvindinger imod.
Efterfølgende har Viborg gjort opmærksom på, at tirsdage falder sammen med chef- og TMU 
møder her.

Foreløbigt fastholdes de fastlagte datoer. Drøftes på næste møde.

Skuffeprojekter
Udsat til næste møde

Evt.
Der var ikke yderligere

Næste møde
Næste møde er 15. januar 2008 kl. 10:00 til 14:00 i Aalborg, Lokale 159
.
På mødet fremlægger Koordinator aktivitetsplanen for rådets og sit eget arbejde i 2008.
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