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Referat
Forum 7. møde i Limfjordssamarbejdet – Embedsmandsgruppen

Tid Tirsdag den 15.01.2008 kl. 10:00 – 14:00

Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5

Tilstede Elise Stilling, Birgitte Kring Frederiksen Vesthimmerlands Kommune
Holger Prahm, Skive Kommune
Jane Bech, Rebild kommune
Kaj Hyldig, Morsø Kommune
Brian D. Bak, Holstebro Kommune
Keld Koustrup Sørensen, Brønderslev Kommune
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune
Peter Riisegaard Jakobsen, Hjørring Kommune
Flemming Bach, Thisted Kommune
Kurt Vanggaard, Struer Kommune
Michael Damm, Aalborg Kommune (forlod mødet under pkt. 5, 6 og 7)
Michael Eilertsen, Niels Vedel, Aalborg Kommune

Mødeleder Michael Damm

Referent Niels Vedel

Udsendt Torsdag den 31.01.2008

Dagsorden

I forhold til den udsendte dagsorden blev der byttet rundt på punkt 4 og 5, hvorefter 
dagsordenen var som følger.

1. Opfølgning på idéfasen
2. Kommissorium - Koordinator
3. Arbejdsgrupper
4. Håndtering af landbrugssager jf. husdyrsgodkendelsesloven
5. Skuffeprojekter
6. Fremtidige mødetidspunkter
7. Evt.
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1. Opfølgning på idéfasen

Generelt var de administrative oplæg til høringssvar på idéfasen blevet positivt 
modtaget i det politiske system. Med enkelte mindre ændringer og særstandpunkter 
var de godkendt. 

2. Kommissorium - Koordinator

Det blev påpeget, at Limfjordsrådet skulle sikre sig, at der var enighed mellem de to 
Miljøcentre (Aalborg og Ringkøbing) om arbejdet med udarbejdelsen af vandplaner i 
forbindelse med Limfjorden. Det blev besluttet at invitere begge centerdirektørerne til 
førstkommende møde i Limfjordssamarbejdet for der at få fremlagt deres fælles 
handlingsplan.

Koordinator orienterede om Miljøcenteret og overvejelser vedr. oplandsmodeller som 
planlægningsværktøj ved udarbejdelsen af vandplaner og handleplaner. Det 
forventes, at staten stiller beregningsmodul til rådighed for kommunerne til beregning 
af økonomi og effekt af de enkelte virkemidler.

Det vurderes løbende om, der er behov for supplerende modelberegninger f.eks. 
med henblik på at dokumentere effekten af projekter som pt. ikke forventes at blive 
accepteret af staten.

Koordinator orienterede om, at Miljøcenter Aalborg pt. forventer at lave en for høring 
af vandplanerne ved kommunerne i okt. 08.

Det blev påpeget, at spørgsmålet om størrelsesordenen af N/P potentialet drejede 
sig om at få Miljøcenteret til at komme med en udmelding herom.

Behov for dokumentation fra Miljøcentret med hensyn til størrelsen af 
belastninger/udledninger blev betonet – Er de fagligt korrekte?   

Det blev besluttet at indføje en sætning i kommissoriet om, at koordinatorfunktionen 
skal arbejde for, at det er tiltag med størst miljømæssig effekt, der gennemføres 
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. 

3. Kommissorium – Klima

Arbejdsgrupperne skal have en størrelse på 4 – 6 medlemmer, der supplerer 
hinanden og som udpeges på møderne i Embedsmandsgruppen.

Begge kommissorier (koordinator og klimagruppe) blev godkendt, men suppleres 
med en mere detaljeret tidsplan samt et skøn over ressourcetræk/økonomi.

Det blev besluttet, at en arbejdsgruppe vedr. virkemidler skulle have 1. prioritet , 
mens en arbejdsgruppe vedr. klima havde 2. prioritet.
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4. Håndtering af landbrugssager:

I kommunerne er der uafklarede spørgsmål i forbindelse med den seneste 
supplerende vejledning vedr. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug og der er pres 
fra bl.a. landbrugsorganisationerne vedr. brugen af administrationsgrundlag. 

I Jammerbugt Kommune var der konkrete sager, hvor nitratklasse III blev vurderet til 
ikke at være godt nok til at sikre tilstødende Natura 2000 områder. Det blev vurderet, 
at hvis nitratklasse III ikke kan sikre et Natura 2000 område må den yderste 
konsekvens være, at der ikke meddeles tilladelse til det konkrete projekt.

Det blev forslået, at nitratklasse III fastlægges for følsomme (f.eks. 
drænede/skrånende arealer eller højt beliggende grundvands-områder) – men først 
efter en konkret vurdering i den enkelte sag. 

Alle vurderer om der kan opnås enighed om, at der administreres efter 
nitratudpegningsklasserne 1-3. Såfremt udledningen er til Natura 2000 område 
ændres eventuelt til klasse III efter en konkret vurdering i den enkelte sag.

5. Skuffeprojekter:
Punktet var også på dagsordenen ved sidste møde, men blevet udsat.

Under idéfasen blev der opstartet et arbejde med registrering af mulige projekter i 
Limfjordskommunerne. Arbejdet var her fokuseret på specielt etableringen af 
vådområder. Det blev besluttet, at udvide dette til også at omfatte andre 
projektforslag, der kunne få relevans for næringsstofbelastningen af Limfjorden, 
herunder spildevandsprojekter (overløbsbygværker, centralisering af renseanlæg 
etc.), skovrejsninger, anden grundvandsbeskyttelse, projekter vedr. dambrug etc. 
Koordinator indsamler oplysningerne via skemaer, der udfyldes af 
Limfjordskommunerne.  

6. Fremtidige mødetidspunkter 

Det blev besluttet at holde fast i de på sidste møde besluttede tidspunkter:

Tirsdag den 26.02.08 – Mødelokale 159/160
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

Det bemærkes, at mødet den 26.02.08 er et møde i det politiske forum, hvor 
kommissorium og arbejdsplaner skal fremlægges.

7. Evt.
Intet
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