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Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Opfølgning på politisk møde i Limfjordsrådet.
4. Foreløbige konklusioner fra Virkemiddelgruppen.
5. Muslinger herunder projekt om muslingeopdræt
6. Foreløbige konklusioner fra Kommuneplangruppen.
7. Erfaringsudveksling om implementering af vandrammedirektivet.
8. Limfjordsrådets arbejde i 2009.
9. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Opfølgning på politiske møde i Limfjordsrådet
På det politiske møde blev der besluttet, at Limfjordsrådet skulle stå for en fælles 
database over husdyrtryk til belysning af udviklingen heri i Limfjordsoplandet og til 
brug for administrationen af husdyrgodkendelseslovgivningen.

Datablad fra Conterra vedr. en arealanalyse for udviklingen i husdyrtryk blev 
udleveret.

Det blev påpeget, at der kunne være usikkerhed ved anvendelse af DE som et udtryk 
for, hvor stor udvaskningen af kvælstof kunne være. Udvaskningen ville nok mere 
afhænge af sædskiftet. Andelen af økologiske brug blev nævnt som eksempel på en 
faktor, der kunne influere væsentligt på udvaskningen fra rodzonen. Det blev 
vurderet, at et alternativ med at se på kvælstof tilført arealerne og sædskiftet ville 
være væsentligt mere - og også for - komplekst. Det blev påpeget, at lovgivningens 
udgangspunkt var husdyrtrykket.

Det blev besluttet at indhente tilbud fra Conterra på arealanalysen for udviklingen i 
husdyrtryk. Tilbuddet skal omfatte både data fra det centrale husdyrregister og data 
fra gødningsregnskaberne. Førstnævnte rækker længere tilbage, men har mangler. 
Det blev endvidere besluttet, at analysen skal udarbejdes på de forventede oplande i 
vandplanerne. NV skaffer seneste opdatering fra Miljøcenter Aalborg. 

NV kontakter i forbindelse med opgaven de 3 kommuner i oplandet til Limfjorden som 
ikke deltager i Limfjordsrådet (Mariagerfjord, Randers og Silkeborg Kommune) med 
henblik på en afklaring af deres interesse i arealanalysen.

4. Foreløbige konklusioner fra Virkemiddelgruppen

De udsendte notater blev gennemgået. 

5. Muslinger herunder projekt om muslingeopdræt

Finansiering af projektet blev drøftet.

Forslag til mulige finansieringskilder og veje til at finde EU-partnere omfattede:
 Spicosa vedr. relevante partnere til EU-projekter
 ENVINA
 Svensk intereg IV EU projekt vedr. Energi og Miljø med mulighed for at finde 

relevante partnere
 Iclei – Aalborg er med i et netværk med 700 byer.

6. Foreløbige konklusioner fra Kommuneplangruppen
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Det udsendte notat blev gennemgået.

Retningslinje delen blev diskuteret, herunder Miljøcenter Århus udmeldinger om ikke, 
at indeholde retningslinjer på vandområdet. Aalborg havde været til møde med 
Miljøcenteret dagen før, hvor det blev understreget, at en række foreslåede 
retningslinjer måtte forventes at være problematiske i forhold til Statens vandplaner.
Såfremt disse medtages i de kommende kommuneplaner, vil der kunne forventes 
statslige indsigelser. Enkelte retningslinjer lå i en gråzone. Det blev besluttet at 
arbejdsgruppen vedr. kommuneplanarbejdet ikke arbejder videre med 
retningslinjerne. NV fremsender et kort notat om retningslinjer i gråzonen.

7. Erfaringsudveksling om implementering af vandrammedirektivet

NV orienterede om PRB III Agri, hvor der forventes et seminar i maj 2009 
(Niedersachsen). I Danmark vil mødet i Tyskland blive forberedt ved, at der bliver 
afholdt en national workshop op til dette seminar. Deltagerne i denne workshop er 
som udgangspunkt interessenter i de tre vandoplande (Limfjorden, Ringkøbing Fjord 
og Odense Fjord). 

Det blev aftalt, at når tid, sted samt programindhold m.m. var lidt mere på plads 
kunne embedsmandsgruppen pege på 5-6 relevante personer, der kunne deltage fra
Limfjordsrådet.

8. Limfjordsrådets arbejde i 2009

Klimagruppen skal startes op.

Hovedtema bliver høringerne af vandplanerne. 

Forhøringen forventes at blive en kortvarig ”fejl og mangel” høring, der ikke 
umiddelbart skal behandles i kommunernes politiske udvalg. 

Embedsmandsgruppen samles 3-4 gange i foråret og 2-3 gange i efteråret (ca. 1½ 
måned mellem møderne). NV sender forslag til mødedatoer ud.

Virkemiddelgruppen forsætter arbejdet i forbindelse med høringerne jf. kommissoriet.

Det forventes, at staten er hurtigere ude, såfremt der skal bruges en elektronisk 
tilbagemelding lig den, der blev anvendt under idé-fasen.

9. Evt. 

Der var ikke emner under eventuelt.
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