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Deltagere

Observatør

Jens Ove Kjeldsen, Herning Kommune, Teknik- og Miljøudvalget
Finn Thøgersen, Holstebro Kommune, Natur- og Miljøudvalget
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt Kommune, Fmd. Teknik- og Miljøudvalget
Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune, Plan og Miljøchef
Jørgen Nørby, Lemvig Kommune, Fmd. Teknik- og Miljøudvalget
Poul Roesen, Morsø Kommune, Fmd. Udvalget for Teknik og Miljø
Flemming Storgaard, Morsø Kommune, Direktør
Arne Kirk, Morsø Kommune, Natur og Miljøchef
Mads Jakobsen, Struer Kommune, Fmd. Teknik- og Miljøudvalget
Kurt Vanggaard, Struer Kommune, Natur- og Miljøchef
Ole Westergaard, Thisted Kommune, Fmd. Miljø- og Teknikudvalget
Flemming Bach, Thisted Kommune, Miljøchef
Uffe Bro, Vesthimmerlands Kommune, Fmd. Teknisk Udvalg
Elise Stilling, Vesthimmerlands Kommune, Sekretariatschef Teknik & Miljø
Niels Eriksen, Viborg Kommune, Miljøchef
Kristian Schnoor, Aalborg Kommune, Viceborgmester
Michael Damm, Aalborg Kommune, Miljøchef
Niels Vedel

Lisbet M. Jensen, KKR-Midtjylland, Chefkonsulent
Michael Engelsbæk, KKR-Nordjylland, Chefkonsulent
Jes Lunde, Miljøcenter Aalborg, Direktør

Mødeleder Poul Roesen, Morsø Kommune

Referent Niels Vedel

Udsendt Tirsdag den 1. juli 2008
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra sidste møde
Referatet udsendt til medlemmerne den 1. april 2008 blev godkendt.

3. Gopler og miljøproblemer i Limfjorden
Professor Hans Ulrik Riisgård fra Syddansk Universitet fortalte om tilførslen af fosfor og 
kvælstof t i l  Limfjorden og betydningen for hyppigheden af iltsvinds- og 
bundvendingsforekomster i Limfjorden. Betydning af den ændrede økologiske balance med 
masseforkomster af vandmænd, herunder invasive arter som ”dræber-goplen” og de 
bundlevende fisks forsvinden for fjorden blev beskrevet i lyset heraf. 

Der henvises til vedhæftede Powerpoint præsentation af Hans Ulrik Riisgård.   

4. Budget
Det blev besluttet ikke at afsætte penge på budgettet til indkøb af en oplandsmodel. Det var 
Limfjordsrådets holdning, at det er en nationalforpligtigelse at leve op til vandramme- og 
habitatdirektivet. Udgangspunktet skal derfor være, at kommunerne får tildelt tilstrækkelige 
midler og værktøjer til at realisere vand- og Natura 2000 planerne, herunder får stillet 
nødvendige planlægningsværktøjer til rådighed.

Kontingentet for 2009 blev herefter fastsat til 100 kr./km2.

5. Status på arbejdsgruppernes arbejde
Niels Vedel orienterede om kommissorierne for de nedsatte arbejdsgrupper og status for deres 
arbejde. Arbejdsgrupperne vedr. kommuneplan og virkemidler har afholdt henholdsvis 3 og 2
møder, mens arbejdsgruppen vedr. klima starter op til efteråret.
      
6. Generalforsamling
Formandskabet blev genvalgt og udgøres således af: 

 Udvalgsformand Poul Roesen, Morsø Kommune (formand)
 Viceborgmester Kristian Schnoor, Aalborg Kommune (næstformand)

7. Indkomne forslag
Aalborg Kommune forespurgte vedr. koordinering og sikring af et sammenhængende netværk af 
stier og ophalepladser m.m. langs Limfjorden. Det blev besluttet at undersøge om møder i dette 
regi (Den politiske styregruppe i ”Samarbejdet om Limfjordens Friluftsliv”) på grund af 
personsammenfald hensigtsmæssigt kunne ligge i forlængelse af Limfjordsrådets møder – Der 
var enighed om, at møderne ikke skulle være i regi af Limfjordsrådet. 
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Til orientering vedlægges referat m.m. fra sidste møde i ”Samarbejdsgruppen om Limfjordens 
Friluftsliv”.

   
8. Orienteringssager
Poul Roesen orienterede om pressemeddelelser, henvendelse til folketingets miljøudvalg samt
møde med Miljøminister Troels Lund Poulsen vedr. håndtering af gylleuheld. Baggrunden var 
gylleuheldet i Skive Kommune og dialogen med Miljøministeren fandt sted med fokus på 3 
overskrifter: 

 Forebyggelse og tilsyn, herunder skrotningsordning for dårligt placerede gyllebeholdere.
 Beredskabsplaner til når skaden er sket.
 Stramning af økonomiske sanktionsmuligheder.

Det bemærkes, at formandskabet efter Limfjordsrådets møde den 24. juni 2008 er inviteret til 
møde i Folketingets Miljøudvalg. Mødet vil finde sted i oktober.

Poul Roesen orienterede endvidere om formandskabets møde med KL´s cheføkonom Jan Olsen 
vedr. finansiering af tiltagene under vandrammedirektivet. Formandskabet argumenterede for, 
at finansieringen ikke sker efter DUT-princippet, men efter faktiske afholdte udgifter efter 
princippet mest miljø for pengene. Der arbejdes endvidere for, at kommunerne får et stort 
råderum, samt en indstillingsret for Limfjordsrådet.

Poul Roesen afsluttede med at orientere om deltagelsen i ”Gudenå konferencen” 9. maj 2008 
som et konkret og aktuelt eksempel på erfaringsudvekslingen på tværs af vandområderne.

9.1 Planlægning af næste møde
Der afholdes møde den 24. oktober 2008 fra kl. 10. Det forventes, at der på dette tidspunkt vil 
være en for høring af vandplanerne. Miljøminister Troels Lund Poulsen er inviteret til at deltage 
i mødet.  

9.2 Bordet rundet
Den 12. september afholder Thise mejeri en temadag om vandrensning, hvor bl.a. Grundfoss 
præsentere det seneste inden for branchen. Der vil senere blive udsendt invitation til dagen.
På Mors er det besluttet at etablere et vådområdeprojekt ved Tissing Vig.

Tillægsdagsorden
Jammerbugt Kommune har rettet henvendelse om muligheden for et fælles 
administrationsgrundlag. Det blev besluttet, at Limfjordsrådet ikke udarbejder et egentligt 
skriftligt administrationsgrundlag men, at Embedsmandsgruppen efter behov løbende diskuterer 
håndteringen af landbrugssager i relation til den nye husdyrlov. Det kan eksempelvis blive 
relevant i forbindelse med en evt. revision af nitratklassekortene.
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