
Miljø
Postboks 219

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

99312408
Fax 9931 2160

www.aalborgkommune.dk
tko-teknik@aalborg.dk

Referat
Forum Limfjordsrådet – Det politiske forum

Tid Torsdag den 05.03.2009 kl. 11:30 – 14:00

Sted Aab Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg

Tilstede Karsten Frederiksen, Brønderslev Kommune
Keld Koustrup, Brønderslev Kommune
Peter Risegaard Jakobsen, Hjørring Kommune
Jens Ove Kjeldsen, Herning Kommune
Anders Debel, Herning Kommune
Finn Thøgersen, Holstebro Kommune
Bodil Pedersen, Holstebro Kommune
Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro Kommune
Otto Kjær larsen, Jammerbugt Kommune
Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune
Jesper Hansen, Jammerbugt Kommune
Jørgen Nørby, Lemvig Kommune
Poul Riis Roesen, Morsø Kommune
Arne Kirk, Morsø Kommune
Per B. Jeppesen, Skive Kommune
Holger Prahm, Skive Kommune
Mads Jakobsen, Struer Kommune
Helle Lyng, Struer Kommune
Kurt Vanggaard, Struer Kommune
Ole Westergaard, Thisted Kommune
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Mødeleder Poul Riis Roesen
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Udsendt Tirsdag den 10.03.2009

Dagsorden

1. Frokost
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Referat fra sidste møde. 
4. Vandplaner.
5. Embedsmandsgruppens møde.
6. Gyllebeholdere og finansiering af vandplaner.
7. Virkemidler 
8. Tissingvig.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering.
11. Eventuelt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Der blev besluttet, at diskuteret projektet om udvidelse af naturgaslageret 
i Ll. Torup under eventuelt.

3. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt. 

4. Vandplaner
Der var intet nyt om det statslige vandplanarbejde. Der forventes forsat en 
forhøring/dialog med kommunerne med henblik på evt. faktuel tilretning. Umiddelbart 
forventede Jes Lunde en udmelding fra Grøn Vækst sidst i marts/først i april 
angående de overordnede linier. Dette skal herefter bearbejdes i Miljøcentrene. På 
denne baggrund blev 16. april forkastet som ny mødedato for Limfjordsrådet. 

Det blev besluttet at:
1. Limfjordsrådet sender brev til relevante personer i Staten herunder 

ministrene i Grøn Vækst samt Folketingets Miljøudvalg med henblik på 
at gøre opmærksom på de tidsmæssige problemstillinger som 
kommunerne bliver stillet overfor, som følge af den forsatte forsinkelse 
af offentliggørelsen af forslag til de statslige vandplaner. 

2. Der fastlægges ikke pt. en ny dato for Limfjordsrådets næste møde. Når 
Miljøcentrene har udmeldingerne fra Grøn Vækst m.v. fastlægges her en 
tidsplan for tilretning af vandplanerne med henblik på 
regeringsgodkendelse. Miljøcentrene orienterer Limfjordsrådet om 
denne tidsplan og en ny mødedato fastlægges ud fra dette. Det blev 
aftalt, at mødestedet bliver Struer.

5. Embedsmandsgruppens arbejde
Niels Vedel orienterede om det sidste års arbejde, status og det forventede 
arbejdsprogram for 2009. 
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I 2009 bliver den største opgave i embedsmandsgruppen høringssvaret på (for) 
høringen af udkastet til de statslige vandplaner samt opstarten på arbejdet med 
udfærdigelse af de kommunale handleplaner.

I 2009 nedsættes en arbejdsgruppe omkring klima.

I 2009 arbejdes der forsat med analysen om udviklingen af husdyrtryk med henblik 
på brug i bl.a. administrationen af husdyrloven. For at opnå størst mulig rabat, blev 
analysen bestilt før jul. Tidspunktet kombineret med det faktum, at flere af 
medlemskommunerne i Limfjordsrådet tidligere havde anskaffet en CT-tools løsning 
medførte en samlet rabat på 70 %.

Med baggrund i flere henvendelser om synlighed herunder let tilgængelige referater 
fra rådets møder m.m. arbejdes der mod etablering af en hjemmeside for 
Limfjordsrådet med selvstændigt domænenavn. Der er aftalt møde med ekstern 
konsulent om udarbejdelse af en sådan, priser m.m. med henblik på, at 
embedsmandsgruppen kan beslutte det videre forløb omkring etablering af en sådan 
i 2009.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede power-point præsentation.

Der var tilslutning til embedsmandgruppens arbejdsplan for 2009

6. Gyllebeholdere og finansiering af vandplaner
Poul Roesen orienterede om formandskabets møde med Folketingets Miljøudvalg 
den 18. februar 2009. Der henvises til udleverede notater og vedhæftede power-point 
præsentation. Power-point præsentationen var blevet gennemgået ved mødet med 
Miljøudvalget den 18. februar 2009.

Der var blandt Limfjordsrådets medlemmer opbakning til arbejdet og de 
fremførte synspunkter.  

7. Virkemidler
Orientering om virkemiddelgruppens arbejde i 2008 samt konklusionerne i 
udarbejdede notater.

Jesper Hansen (JH) fra Jammerbugt Kommune orienterede om det fordelagtige ved 
vådområder og vintervådlægninger som virkemiddel. I relation til 
kommuneplanlægningen og udpegning af egnede lavbundsarealer til vådområder 
gennemgik JH et planlægningsværktøj som, virkemiddelgruppen havde haft til 
drøftelse med henblik på en hurtig identificering af potentielle lavbundsarealer til 
etablering af vådområder med kvælstoffjernelse. Endvidere redegjorde JH for 
problemstillingerne omkring ophør af braklægningsordningen samt, den forventede 
manglende målopfyldelse for Vandmiljøplan III aftalen.  

Henrik Damsgaard (Jammerbugt Kommune) gennemgik andre af 
Virkemiddelgruppens konklusioner for så vidt angår tiltag vedr. spildevand i det åbne 
land, regnvandsbetingede udløb, muslingeopdræt og stenrev.



4/4

Der henvises i øvrigt til vedhæftede power-point præsentationer. 

8. Tissing Vig
Ditte Svendsen gennemgik projektet om genopretningsprojektet ved Tissing Vig. 
Projektet er finansieret via regeringens miljømilliard og projektområdet er på ca. 80 
ha. (sø). Der er forventning om en ikke eutrof sø med en sigtdybde på ca. 2 m. 
Projektet forventes at betyde en N fjernelse på 30,7 ton N/år og 201 kg. P/år. De 
indledende drøftelser startede for ca. 3 år siden og projektet forventes afsluttet ved 
udgangen af 2010.

Projektet har været relativt nemt at gå til, idet der i regionplanen var reserveret 
arealer til genopretning af vådområder og der har kun været én lodsejer. 
Erhvervelsesdelen i sådanne projekter kan ellers tage lang tid.

Naboer der kunne blive direkte berørt af projektet blev orienteret inden offentligheden 
i øvrigt blev inddraget ved et egentligt borgermøde. For én nabo betød projektet, at 
1,7 ha landbrugsjord ville blive påvirket af projektet så, det fremover kun vil kunne 
anvendes som afgræsset eng – En tidlig og god dialog var i den forbindelse vigtig for 
et positivt udfald for projektet. 

På borgermødet blev tilhørerne placeret i grupper for at udarbejde forslag til, hvad 
projektet kunne indeholde og der blev nedsat en brugergruppe. Brugergruppen har 
leveret forslag til projektets udformning, herunder forslag om etablering af en ø, et 
fugletårn samt en rekreativ sti på Tissing Vigs sydside. 

DOF havde af hensyn til fuglene haft bemærkninger til, at der blev etableret en sø i 
stedet for våde enge. Det blev besluttet ikke at styre vandstanden i Tissing Vig, 
hvorved vandstande i den fremtidige ferskvandssø vil følge vandstanden i Glomstrup 
Vig. Derved tilgodeses hensynet til de våde enge, idet man opnår den største 
dynamik med størst mulig variation mellem oversvømmelse / udtørring af engene.

Redsted by har i dag et kraftigt P-bidrag til området (den kommende sø), men efter 
en god dialog med Morsø Kommune forventes dette nedbragt.

Udkast til projektbeskrivelsen kan ses på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside: 
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Limfjorden/Tissingvig/

9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemskommunerne.

10. Orientering
-

11. Eventuelt
Danmarks Fiskeriforening havde fremsendt et notat 04.03.2009 (omdelt ved mødet) 
omkring problemstillinger i forbindelse med en planlagt udvidelse af naturgaslageret i 
Ll. Torup. 

http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Limfjorden/Tissingvig/
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Energinet.dk har planer om at udvide gaslageret i salthorsten ved Ll. Torup, hvorved 
~18 millioner tons salt vil blive tilført Lovns Bredning i løbet af de næste 25 år. Mikael 
Schultz orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en VVM for projektet 
(Miljøcenter Århus) og at denne forventeligt kommer i løbet af i år.

Det blev besluttet at afvente VVM’en af projektet. På baggrund af denne 
udarbejdes en sagsfremstilling til beslutning på kommende møde i 
Limfjordsrådet – Dette med henblik på et evt. høringssvar.
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