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9.     Repræsentation i ”Udvalget for muslingeproduktion”.
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1. Kommissorier til arbejdsgrupper

Begge kommissorier (virkemiddelgruppen og Kommuneplangruppen) blev godkendt.

Virkemiddelgruppen
I relation til muslingeproduktion blev det oplyst, at Statens miljømilliard var en 
mulighed for finansiering af projekter indenfor akvakultur. Det blev besluttet, at 
arbejdsgruppen ikke begrænser sig til at se på lineopdræt, men ser på muligheden 
for miljøvenligt muslingeopdræt generelt. 

Virkemiddelgruppen skal vurdere, hvor meget Limfjordskommunerne kan levere i N 
og P-reduktion i Limfjordsoplandet. Om muligt skal nyere oplysninger om N og P-
reduktionsbehovet i Limfjordsområdet afæskes Miljøcenteret.

Det blev besluttet at se på, hvilke vandløb der primært fødes af grundvand og hvilke 
der primært fødes af overfladevand. Skive Kommune fremsender rapport vedr. 
problemstillingen til Koordinator.

Det blev konstateret, at arbejdsgrupperne i deres arbejde i et vist omfang er 
afhængig af de øvrige gruppers input.

Brønderslev gjorde opmærksom på, at vintervådlægning i nogle Sjællandske 
projekter havde haft en negativ konsekvens for ynglefugle. Arbejdsgruppen belyser
både positive og negative effekter ved brug af de enkelte virkemidler.

Kommuneplangruppen
Deadline for gruppens notat er sat til 3. kvartal 2008. Jammerbugt og Vest 
Himmerland skal leverer tekstudkast til kommuneplan inden sommer. Det blev 
besluttet at lave en løbende orientering om gruppens arbejde. 

Kommunerne sender eventuelle afklarende spørgsmål vedr. kommuneplanarbejdet til 
debat i gruppen - Koordinator (arbejdsgruppen) orienterer bredt ud, når svarene
vurderes at være relevante for alle.

2. Udpegning af personer til arbejdsgrupperne

Virkemiddelgruppen:
Thisted, Herning, Holstebro, Skive, Stuer, Vest Himmerland, Jammerbugt og Mors.

Kommuneplangruppe:
Rebild, Struer, Vest Himmerland, Jammerbugt, Aalborg, evt. Brønderslev.

Klimagruppen:
Herning, Brønderslev, Aalborg

Kommunerne sikrer, at medarbejdere - der indgår i arbejdsgrupperne - får den 
fornødne tid til at deltage i arbejdet. På arbejdsgruppernes første møde vurderes, det 
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forventede ressourceforbrug og dette meldes/mailes ud til embedsmandsgruppen 
med henblik på forventningsafstemning.

Af hensyn til behovet for hurtig viden prioriteres kommuneplan og 
virkemiddelgruppens arbejde højt i andet kvartal af 2008. Klimagruppen forventes at 
starte op efter sommerferien.

Koordinator sender mail om første arbejdsgruppemøde til medlemmerne i 
embedsmandsgruppen, der videredistribuerer til de i gruppen deltagende 
fagpersoner.

3. Gylleuheld

Skive Kommune orienterede om den verserende debat om gylleuheld.  Der var 
enighed om behovet for strammere lovgivning, der gælder alle gyllebeholdere. Dette 
frem for at regulere forholdene fra sag til sag via vilkår/påbud. Endvidere bør de 
økonomiske konsekvenser i form af både erstatningspligt og bøde være mere 
mærkbare for skadevolderen. Skov- og Naturstyrelsen har hidtil ikke været specielt 
lydhøre overfor argumenterne. 

Hjørring Kommune orienterede om håndtering af disse sager og den 
administrationspraksis, det her er valgt at anvende. Tiltag omfatter bl.a. 
informationskampagne, indgåelse af frivillige aftaler samt skærpede krav (Flemming 
Storgaard har efterfølgende videresendt Hjørring Kommunes materiale herom til 
Limfjordskommunerne).  

Der var enighed om, at debatten skulle holdes i gang og at der forsat skulle presses 
på for at få lovgivningen ændret. Parallelt hermed tages problemstillingen op af 
kommunernes landbrugsmedarbejdere – Dette med udgangspunkt i Hjørring 
Kommunes tiltag.

4. Erfa-grupper

Der var enighed om, at der ikke er et akut behov for Erfa-grupper. I forbindelse med 
udarbejdelsen af handleplaner kan det blive relevant med arbejdsgrupper omkring 
eksempelvis vandløb i regi af Limfjordsrådet – Spørgsmålet bliver i givet fald taget op 
på et senere tidspunkt.

5. Kommuner med opland til Limfjorden og som ikke er med i Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er velfungerende og bliver hørt og der er ikke umiddelbart behov for 
en større indsats for flere medlemmer. På den anden side er potentielle nye 
medlemmer velkomne. 

De tre kommuner der kunne komme på tale bliver alle i formelle og uformelle 
sammenhænge bekendt med det arbejde, der foregår i Limfjordsrådet. 
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6. Håndtering af landbrugssager jf. loven om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Punktet blev behandlet på sidste møde - Konklusionen herfra fastholdes.

  
7. Mødested og tidspunkt

Det blev diskuteret om mødestedet skulle skifte mellem de deltagende kommuner. 

Aalborg Kommune er åben overfor dette, men vil også forsat gerne lægge lokaler til 
møderne, hvis det er ønsket.

Konklusionen blev, at det nuværende mødested (Aalborg) som udgangspunkt 
fastholdes. I tilfælde af, at der i forbindelse med gruppens møder er besigtigelse af et 
projekt i en anden af medlemskommunerne afholdes mødet i denne. 

8. Evt.

Michael Damm orienterede:
Efter Limfjordsrådets sidste møde, havde der været en snak om opstart af et projekt 
vedr. bæredygtigt muslingefiskeri/opdræt. Det kunne i givet fald være et 
erhvervsudviklingsprojekt med et miljøforbedrende sigte i relation til 
vandmiljøplanerne. Midler til et afklarende forprojekt kunne evt. søges ved 
Vækstforum. Der var enighed om at arbejde for udarbejdelsen af et sådant forprojekt, 
hvilket også er i overensstemmelse med virkemiddelgruppens kommissorium. 

Tillægsdagsorden

9. Repræsentation i ”Udvalget for muslingeproduktion”

Der var enighed om at meddele KL, at Limfjordsrådet ikke ønsker at deltage i 
”Udvalget for muslingeproduktion”. Samtidig meddeles det KL, at Limfjordsrådet 
gerne vil anbefale Thisted Kommune som repræsentant  for  KL i dette 
udvalgsarbejde.


	Referat af embedsmandsgruppens møde 08.04.2008.doc

