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2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Godkendt. 

3. Grøn Vækst og vandplaner

Regeringen forhandler pt. med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Grøn Vækst
(efterfølgende er der indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti).

Umiddelbart må det forventes, at kommunerne kunne blive involveret i etablering af 
13.000 ha. vådområder og opgaver omkring spildevandsrensning. Endvidere må det 
forventes, at kommunerne bliver involveret i forbedringen af fysiske forhold på 7.300 
km. vandløbsstrækning og en indsats i forhold til grundvandsindvinding, herunder 
markvanding. Modsat er det mere usandsynligt, at kommunerne bliver involveret 
omkring etableringen af et N-kvotesystem, krav om efterafgrøder og etablering af 10 
m. randzoner.

Der forventes en for-høring af vandplanerne efter sommerferien på formodentlig 8 
uger.

Der henvises i øvrigt til vedlagt præsentation fra Centerdirektør Jes Lunde.

Det blev besluttet, at Limfjordsrådet overfor relevante beslutningstagere skulle 
påpege problemstillinger, herunder risikoen for meget bureaukrati ved
anvendelse af omsættelige kvoter som virkemiddel samt invitere til dialog om 
virkemidlets anvendelighed. 

4. Husdyrbrug og habitatvurderinger

Niels Vedel orienterede om analysen om husdyrtryk i oplandet til Limfjorden og den 
rapport der efterfølgende er udarbejdet i relation til habitatvurderinger. Rapporten 
blev udleveret på mødet. 

Niels Vedel påpegede et behov for en hurtig afklaring af omfanget af indsatsen 
(Ådale, vådområder m.m.) i sårbare Natura 2000 områder som Halkær Bredning og 
Hjarbæk Fjord. Dette for at opnå en afklaring af om denne betyder, at landbrugene 
fremover kan øge kvælstof belastningen, ikke må overstige nuværende belastning 
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eller skal reducere N-belastningen som virkemiddel for at undgå eventuel konflikt 
med Habitatdirektivet. 

5. Budget 2010

Michael Damm fremlagde ”Forslag til budget 2010”.

Der blev påpeget et behov for, at Limfjordsrådet forsat var en velfungerende 
organisation, der forsat var på forkant med udviklingen. Budgetønsket om flere 
medarbejdere kunne være et ”rejsehold”, der støttede op om udarbejdelsen af de 
kommunale handleplaner.

Det blev påpeget, at der med de udspil der pt. lå omkring Grøn Vækst ville blive 
behov for fundraising og at dette også ville være en funktion, der hensigtsmæssigt
kunne ligge i fællesskabet.

Det blev vedtaget, at sekretariatet udarbejder et alternativt budgetforslag, hvor 
kassebeholdningen går i 0 ved årets udgang.

Det blev endvidere besluttet, at sekretariatet udarbejder et fagligt notat om 
behovet for nye medarbejdere med beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver de 
skal løse (evt. hvad de ikke skal lave). 

6. Kompetence til udsendelse af breve m.m. på vegne af Limfjordsrådet

Der var generel anerkendelse af formandskabets håndtering af hidtidige sager. 

Det blev besluttet ikke at ændre på hidtidig fremgangsmåde ved udsendelse af 
breve m.m.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemskommunerne.

8. Orientering

Niels Vedel orienterede kort om sagen med udvidelse af gaslager ved Ll. Thorup, 
herunder, at Embedsmandgruppen havde afholdt møde på lageret, hvor 
medarbejdere fra Energinet.dk havde orienteret om udvidelsesplanerne.

Niels Vedel præsenterede kort designet for Limfjordsrådets kommende hjemmeside 

9. Eventuelt

Næste møde afholdes den 7. september 2009 om eftermiddagen i Struer.
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