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Referat 
 
Forum  Limfjordsrådet 
 
Tid  Mandag den 17. maj 2010, kl. 9.00 – 13.00 
 
Sted  Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive 
 
Deltagere  Limfjordsrådet – Det Politiske Forum: 

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune  
Christen Dam Larsen, Herning Kommune 
Anne Marie Søe Nørgaard, Herning Kommune 
Jørgen Bing, Hjørring Kommune 
Finn Thøgersen, Holstebro Kommune 
Karsten Filsø, Holstebro Kommune 
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt Kommune 
Jens Chr. Golding, Jammerbugt Kommune 
Jørgen Nørby, Lemvig Kommune 
Søren Schnack, Mariagerfjord Kommune 
Preben Christensen, Mariagerfjord Kommune 
Poul Rosen, Morsø Kommune 
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune 
Gert Fischer, Rebild Kommune 
Morten Lem, Rebild Kommune 
Jørgen Bruno Andersen, Randers Kommune 
Dorthe Dalsgaard, Skive Kommune 
Helle V. Lyng, Struer Kommune 
Mads Jakobsen, Struer Kommune 
Henrik Gregersen, Thisted Kommune 
Bjarne Jensen, Vesthimmerlands Kommune 
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune 
Jens Ravn, Viborg Kommune 
Inger Jakobsen, Viborg Kommune 
Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune 
Erik Busse, Aalborg Kommune 
 
Embedsmandsgruppen 
 
Observatører: KL 
 
Tommy Moestrup – Centerdirektør Miljøcenter Århus (pkt. 3) 

 
Mødeleder  Poul Roesen 
 
Referent  Charlotte H. Rønn 
 
Udsendt  10.05.2010 
 
 
Afbud fra: Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune. Per Harfeld, Hjørring Kommune. Søren 
Schnack, Mariagerfjord Kommune. Preben Christensen, Mariagerfjord Kommune. Inger 
Jakobsen, Viborg Kommune. Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune. Gert Fischer, 
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Rebild Kommune. Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune. Jørgen Nørby, Lemvig Kommune. 
Jørgen Bing, Hjørring Kommune samt observatører fra KL 
 
Til stede ud over de angivne på dagsordenen var: 
 
Politiker: Ole Andersen, Brønderselv Kommune. Arne Noe, Lemvig Kommune. Claus 
Clausen, Viborg Kommune. 
 
Embedsmænd: Asger Nielsen, Brønderslev Kommune. Anders Debel, Herning Kommune. 
Gitte Clausen og Henrik Damsgaard fra Jammerbugt Kommune. Claus Borg, Lemvig 
Kommune. Jørgen Ussing, Mariagerfjord Kommune. Arne Kirk, Morsø Kommune. Nels 
Markussen, Randers Kommune. Grethe Mundbjerg, Skive Kommune. Kurt Vanggaard, 
Struer Kommune.  Flemming Bach, Thisted Kommune. Kim Stadsvold, Vesthimmerland 
Kommune. Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune. 
 
Sekretariatet: Niels Vedel og Charlotte H. Rønn 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at forslag til dagsorden og referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Referat udsendt til medlemmerne den 15. marts 2010. 
 
Godkendt 
 
2. Vandoplandsplan (punkt for vandoplandsstyregruppen for Limfjorden) 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at alternativet hvor der er anvendt en score ud fra en samlet vurdering af både 
N effektivitet, natur, status, antal lodsejere osv. godkendes og fremsendes til Skov- og 
Naturstyrelsen. 
 
Baggrund: 
Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden er Limfjordsrådet, der som sådan er pålagt at 
udarbejde en vandoplandsplan for vådområdeindsatsen for Limfjorden inden 1. juni 2010. 
 
Vedlagte udkast til vandoplandsplan for Limfjorden er således et projektkatalog over 
planlagte eller påtænkte projekter til realisering af den statslige vandplans reduktionskrav 
med hensyn til virkemidlet ”vådområder” i oplandet til Limfjorden. Det er ikke tale om en 
egentlig plan i planlovens forstand og den er derfor heller ikke omfattet af krav om 
habitatvurdering, miljøvurdering m.m. 
 
Det fremgår af Statens udkast til vandplan for Limfjorden, at hovedvandoplandet er opdelt i 3 
delvandoplande og N-reduktionerne skal som følge heraf leveres på delvandoplandsniveau: 

Hjarbæk Fjord 

Skive Fjord, Lovns og Risgaarde Bredning. 

Den øvrige Limfjord 
 
Projekterne i udkastet til vandoplandsplanen er mere eller mindre velundersøgte. I takt med 
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at forundersøgelserne gennemføres vil viden om projekterne øges og 
Embedsmandsgruppen vurderer på denne baggrund løbende om, der er behov for en 
revision af kataloget. Det understreges i den forbindelse, at kommunerne kun kan indsende 
ansøgninger for projekter der optræder i gældende Vandoplandsplan. ”Bilag 1 Potentielle 
vådområder i oplandet til Limfjorden – Back up projekter” fremsendes ikke til Skov- og 
Naturstyrelsen, men er til internt brug i Limfjordsrådet ved revision af Vandoplandsplanen for 
Limfjorden. 
 
Limfjordsrådet har tidligere besluttet, at hovedkriteriet skal være, at de mest 
omkostningseffektive projekter (kg N reduceret pr. investeret kr.) prioriteres. 
 
For at sikre størst mulig ensartethed i fortolkningen af beregninger har embedsmandsgruppen 
vurderet, at det er relevant at se på parametre som natur, status m.m. ud over Neffektiviteten. 
Der er således udarbejdet et alternativ, hvor der er anvendt en score ud fra en 
samlet vurdering af både N effektivitet, natur, status, antal lodsejere osv. 
 

Bilag 

2 udkast til Vandoplandsplan eftersendes. 
 
Michael Damm ridser kort op hvorledes der tidligere er besluttet, at der udelukkende skal 
vælges og prioriteres projekter ud fra princippet ”mest omkostningseffektivitet” (alm. 
prioriteringsliste). Michael Damm fortsætter, da rigtig mange projekter opfylder kravet til 
fjernelse af kvælstof indenfor den økonomiske ramme, er der mulighed for at inddrage 
andre parametre i prioriteringen. For eks. Projekternes parathed, mængden af beskyttet 
natur eller antallet af lodsejere. Derfor foreslås det, at Limfjordsrådet inddrager disse 
alternative parametre i deres prioritering (Alternativ prioriteringsliste).   
 
Efter gennemgangen var der flere opklarende spørgsmål bl.a.: Kan vi bytte projekter ud 
med andre? Svar; Ja, for begge lister opfylder statens krav. En kommentar; det er vigtigt at 
vi orienterer lodsejerne når vi melder projekter til og fra.   
 
Punktet afsluttede med at Poul Roesen læste op fra vedtægterne. En afstemning blev 
gennemført og flertallet var for alternativ listen som derfor blev vedtaget. 
 
Herefter var der spørgsmål vedr. den videre proces. Michael Damm gennemgik kort det 
kommende arbejde, at sekretariatet vil udarbejde listen og fremsende den samlede 
vandoplandsplan for Limfjorden til staten. I løbet af august vil der komme besked fra staten 
og forundersøgelserne på de enkelte projekter kan begynde. I den sammenhæng skal det 
afklares hvor meget af arbejdet kommunen selv vil lave og hvor meget sekretariatet skal 
bidrage. Til februar skulle forundersøgelserne, på 50 % af projekterne, være færdige og 
staten skulle gerne starte forhandlingerne op med lodsejerne. Denne forhandling kan tage 
op til 2 år. Herefter kan gennemførelsen af projektet realiseres. 
 
Der blev efterspurgt en generel tidsplan for et vådområdeprojekt gerne i en pixi-udgave 
samt de powerpoint-slides der blev anvendt i gennemgangen. Dette blev lovet fremsendt af 
sekretariatet. 
 
 
 
3. VVM for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup. 
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Indstilling 
Det indstilles, at det reviderede forslag til høringssvar godkendes. 
 
Baggrund 
Miljøcenter Århus har udarbejdet et høringsudkast til forslag til Miljørapport og 
VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse med udledningstilladelse 
for udvidelsen af naturgaslageret ved Ll. Torup. Naturgaslageret er beliggende i 
Viborg og Vesthimmerlands Kommuner. 
 
Gaslageret består af et underjordisk lager og et behandlingsanlæg. Det 
underjordiske lager består i dag af 7 gasfyldte kaverner, og Energinet.dk har 
ansøgt om at udvide lageret ved genudskylning af de eksisterende 7 kaverner og 
nyudskyldning af 9 nye kaverner. Lageret har i dag en kapacitet på 710 mio. m3. 
Ved fuld udbygning opnås en samlet kapacitet på 2.290 mio. m3. 
 
Til udskylning af kaverner ønskes indtag af vand fra Hjarbæk Fjord, som 
efterfølgende udledes til Lovns Bredning – Begge områder er Natura 2000 
områder. Det forventes herved, at bl.a. ~18 millioner tons salt bliver tilført Lovns 
Bredning i løbet af de næste 25 år. 
 
På mødet 5. marts 2009 blev det besluttet, at Det Politiske Forum skulle 
forelægges sagen, når VVM’en var udarbejdet – Dette med henblik på evt. 
høringssvar. Sagen blev behandlet på mødet den 9. marts 2010, hvor det blev besluttet at 
fremsende det præsenterede udkast til høringssvar. 
 
Poul Roesen og Sekretariatet er efterfølgende blevet kontaktet af Direktøren for Miljøcenter 
Århus, der ønsker en dialog med Limfjordsrådet – Det Politiske Forum – med henblik på at 
orienterer om overvejelser og afvejninger i forbindelse med udarbejdelsen af en VVM for 
udvidelsen af naturgaslageret i Ll. Torup. I den forbindelse er høringsfristen udsat til efter 
mødet i Limfjordsrådet (19. maj 2010). Høringssvaret er derfor endnu ikke afsendt. 
Sekretariatet og embedsmænd i Viborg og Vesthimmerland har i den forbindelse haft et 
afklarende møde med Miljøcenter Århus. Mødet gav anledning til en mindre revision af 
udkastet til høringssvar fra Limfjordsrådet (Vedlagt). 
 
Bilag: 
Udkast til revideret høringssvar vedlagt dagsordenen 
 
Direktøren for Miljøcenter Århus; Tommy Moestrup takker for at måtte komme og orienterer 
om naturgaslageret ved Ll. Torup. Indledningsvis forklare Tommy Moestrup at Miljøcentret 
reelt skal godkende sig selv og inden der opstår for mange konspirationsteorier vil han 
gerne gennemgå projektet for os. 
 
Efter sin gennemgang forlod Tommy Moestrup mødet. Michael Damm gennemgik det 
høringssvaret der var fremsendt med dagsordenen. Der er under Tommy Moestrups 
gennemgang blevet oplyst, at man i miljøgodkendelsen vil stille krav til saltkoncentrationen 
i det vand der udskylles og udledes i lovens Bredning. Kravet vil gå på at 
saltkoncentrationen ikke må være højere i udskylningsvandet end i selve lovens Bredning. 
Det besluttes, at dette forhold også skal fremgå af høringssvaret da forholdet er en ændring 
i forhold til høringsmaterialet. Ligeledes blev det besluttet at inddrage forholdet omkring 
den forventede BAT (best available technology) i høringssvaret. En teknologi der forventes 
klar i 2020 som kan rense saltet for farlige stoffer. Tommy Moestrup oplyste som noget nyt, 
at der vil blive stillet krav til anvendelsen af teknologien i godkendelsen.  
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Det besluttes at fremsende høringssvaret med tilretninger. 
 
 
 
4. Forretningsorden for Limfjordsrådet. 
 
Indstilling 
Embedsmandsgruppen indstiller, at Det Politiske Forum godkender udkastet til 
forretningsordenen. 
 
Baggrund 
Drøftelsen på sidste møde i Det Politiske Forum under punktet ”VVM for udvidelse af 
naturgaslager ved Ll. Torup” gav anledning til et ønske om, at der på indeværende møde 
diskuteres fremtidige opgaver/kompetencer for Limfjordsrådet, herunder mulighederne og behovet 

for at få behandlet punkter politisk i hjemkommunerne inden Limfjordsrådets behandling. 

Viborg Kommune har i den anledning - fra politisk side - fremsendt bemærkninger til 
Sekretariatet. Viborg Kommuner mener således, at Limfjordsrådet kan vedtage breve og 
udtalelser til eksterne parter på to måder: 

1. I tilfælde hvor Limfjordsrådets Politiske Forum ønsker at afgive "politiske" høringssvar 
eller udtalelser, sendes et udkast til Rådets medlemskommuner i så god tid, at de 
politiske udvalg i de respektive kommuner kan nå at behandle brevene. 

2. I tilfælde hvor Limfjordsrådet ønsker at afgive "tekniske" høringssvar eller udtalelser 
mm., hvor Rådet udtaler sig med den faglige ekspertise, rådets sekretariat og dens 
bagvedliggende embedsmandsgruppe har, kan sådanne breve forelægges på det 
Politiske Forums møder og sendes som Limfjordsrådets brev. Et sådant teknisk brev 
vil hermed få den vægt, at også Limfjordsrådets politikere står bag. 

 
Med baggrund i ovenstående har Embedsmandsgruppen udarbejdet et forslag til en 
forretningsorden for, hvordan samarbejdet i Limfjordsrådet skal foregå. 
 
Bilag 
Udkast til forretningsorden er vedlagt dagsorden. 
 
Michael Damm gennemgår den fremsendte forretningsorden og under gennemgangen gives 
kommentar. Efterfølgende foreslås tilføjet en tidsbegrænsning i gyldigheden af 
forretningsordenen. Dette besluttes. 
 
Forretningsordenen godkendes med den tilføjelse at den tages op til revurdering om 1 år.   
 
 
 
5. Bemærkningsforslag til Miljøministeren vedr. udkast til vandplan for Limfjorden. 
 
Indstilling: 
Embedsmandsgruppen indstiller, at der som følge af sagens udvikling landspolitisk ikke pt. 
fremsendes et brev til Miljøministeren. 
 
Baggrund: 
Udkast til Statens Vandplan har været fremsendt til kommunerne. Til sidste møde i 
Limfjordsrådet – Det Politiske Forum – havde Formandskabet sammen med 
Næstformandskabet udarbejdet et udkast til ”bemærkningsforslag” til Miljøministeren til 
godkendelse i Limfjordsrådet. 
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Det blev besluttet, at de politiske bemærkninger til Miljøminister Karen Ellemann skulle 
tilrettes og sendes i kort høring ved Det Politiske Forum og derefter fremsendelse til 
Miljøministeren. 
 
Sekretariatet modtog i den forbindelse et brev fra Holstebro, hvoraf det fremgik, at de ikke 
kunne tilslutte sig brevet (se vedhæftede fil). 
 
På denne baggrund blev det efter en dialog med Poul Roesen og Helle V. Lyng valgt at 
udskyde afsendelsen af brevet. Der er ingen deadlines i forhold til en afsendelse og brevet 
fra Holstebro indeholdt efter Sekretariatets vurdering en ny vinkel på sagen, der ikke blev 
diskuteret på sidste møde i Limfjordsrådet. 
 
Bilag 
Brev fra Holstebro 
 
 
Poul Roesen introducerer kort punktet og indstiller af brevet til Miljøministeren ikke 
fremsendes hvilket tiltrædes.  
 
  
 
 
6. Samarbejdsaftaler mellem oplandsstyregrupper. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at udkast til ”Rammeaftale for samarbejde mellem Limfjordsrådet og 
Vandoplandsstyregruppen for henholdsvis det nordlige Kattegat / Skagerrak og Mariager 
Fjord” godkendes og fremsendes til godkendelse i kommunerne. 
 
Baggrund 
Flere Kommuner skal deltage i mange oplandsråd og der er et stort personsammenfald 
blandt dem, der skal samles til møder i eksempelvis oplandet til Limfjorden, Mariager Fjord 
og det nordlige Kattegat/Skagerrak. Med henblik på optimal anvendelse af ressourcer 
koordineres møder m.v. i størst muligt omfang. 
 
Endvidere vil mange af de opgaver, der skal løses i regi af Vandoplandsstyregrupperne være 
sammenfaldende. Med henblik på i videst muligt omfang at opnå synergieffekter og mulighed 
for sparring i en bred kreds beskrives i indeværende aftale rammerne for samarbejde og 
udlån af medarbejdere fra Limfjordsrådets Sekretariat til konkrete opgaver i 
Vandoplandsstyregruppen for henholdsvis Mariager Fjord og det nordlige Kattegat / 
Skagerrak. 
 
For så vidt angår en sammentænkning af arbejdet i de nordjyske vandoplandsstyregrupper 
blev det på møde i Embedsmandsgruppen besluttet ikke at arbejde videre med et tillæg til 
vedtægter for Limfjordsrådet. Som alternativ er der nu udarbejdet et udkast til en 
samarbejdsaftale mellem Limfjordsrådet og Oplandsstyregruppen for Mariager Fjord samt 
det nordlige Kattegat/Skagerrak. 
 
Bilag 
Udkast til samarbejdsaftale vedlægges dagsordenen. 
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Michael Damm gav en kort introduktion til punktet og understregede at der er selvstændige 
budgetter for de tre styregrupper og at grupperne kan købe ydelser af sekretariatet til 
samme pris som Limfjordsrådet.. 
 
Punktet blev tiltrådt  
 
 
 
7. budget 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at forslag til budget 2011 godkendes og fremsendes til Kommunerne. 
 
Baggrund 
Sekretariatet er nu udvidet med 2 normeringer, der er indarbejdet i budget 2010. Der er i 
budgetforslag for 2011 ikke lagt op til ændringer i forhold til aktiviteterne i 2010. 
 
Budget 2010 er beregnet så det går i nul ved årets udgang. I og med overskuddet ved 
udgangen af 2010 derfor bliver lavere end året forinden vil der komme et mindre kontingent 
stigning på ~8.850 kr. per kommune i 2011. 
 
Bilag 
Forslag til budget 2011 vedlægges dagsordenen. 
 
 
Michael Damm gennemgik budgettet med en specificering af hvorfor der var indstillet til en 
stigning i kontingent. Alternativt kunne kontingent niveauet fastholdes og budgettet for 
2011 ændres således at der ikke afsættes midler under ”frie midler”. 
 
Det blev besluttet at man ikke ønskede at hæve kontingentet og budgettet blev godkendt 
under den forudsætning at det tilrettes således at ”frie midler” reguleres ned på det niveau 
der passer med at kontingentet kan være uændret..   
 
 
 
8. Orientering 

1. Orientering om vedtægter for Limfjordsrådet – Disse er blevet tilrettet og er til 
godkendelse ved Kommunerne. 

 
Jf. referatet fra Embedsmandsgruppens sidste møde har Brønderslev, Frederikshavn, 
Herning, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Randers, Struer, Thisted, Vesthimmerland, 
(Viborg) og Aalborg godkendt udkastet til vedtægterne for Limfjordsrådet. 
 
Der er ikke modtaget meldinger fra Hjørring, Holstebro, Ikast Brande, Lemvig, Rebild 
og Skive Kommune. 
 

2. Orientering om lodsejerbrev og pressemeddelelse fra Limfjordsrådet i forbindelse  
med vådområdeindsatsen. Disse er under udarbejdelse og vil blive præsenteret inden 
udsendelse. 
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Til punkt 1: Niels Vedel orienterede om at vedtægterne som aftalt var blevet juridisk 
valideret. Dette betød, at der var sket en mindre til retning således, at der eksempelvis nu er 
indsat et afsnit om, at udtrædende medlemmer har krav på sin andel af formuen og 
tilsvarende forpligtigelse til at betale i tilfælde af gæld. Ligeledes er der nu indarbejdet et 
afsnit om, hvordan vedtægtsændringer håndteres etc. Når vedtægterne er godkendt i alle 
kommuner bliver de sendt til underskrift 
 
Til Punkt 2: Charlotte Rønn præsenterede hvad sekretariatet havde udarbejdet af 
lodsejerbrev og pressemeddelelse og hvad der var i vente med hensyn til hjemmesiden 
samt en informationsfolder. Charlotte oplyste endvidere, at I forbindelse med samarbejdet 
med landbrugets organisationer påtænkes en artikelrække om vådområderne. 
 
 
 
9. Eventuelt 
 
1. Næste møde. 
Næste møde er fastsat til 24. september 2010 (Tema: Vandhandlingsplan for kommunerne). 
 

2. Bordet rundt. 

 Poul Roesen oplyste, at Miljøministeren ville komme umiddelbart efter sommerferien og 

holde møde med formandsskabet derfor var det ønskeligt med input til mødet. Havde selv 

tænkt på  

 Ålegræs som parameter 

 Om det ikke ville være mere reelt med en udledningstilladelse på N og P 

 De omsættelige kvoter 

 Minirensningsanlæg 

Der er deadline for input den 15. juni og formandsskabet udvælger temaerne. 

Der blev nikket til datoen for næste møde. Punktet ”Bordet rundt” blev ikke gennemført. 

 

 

 


