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Observatør Lisbet M. Jensen, KKR-Midtjylland, Chefkonsulent
Michael Engelsbæk, KKR-Nordjylland, Chefkonsulent
Mikael Schultz, Miljøcenter Ringkøbing, Direktør
Jes Lunde, Miljøcenter Aalborg, Direktør
Peter Sørensen, Miljøcenter Aalborg, Kontorchef

Mødeleder Poul Roesen, Morsø Kommune

Referent Niels Vedel

Udsendt Fredag den 12. december 2008

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra sidste møde

Referatet udsendt til medlemmerne den 1. juli 2008 blev godkendt.

3. Nitratklassekort ved Lisbet Ogstrup, Miljøstyrelsen
Lisbet Ogstrup gennemgik beskyttelsesniveauet herunder baggrunden for nitratklasserne 
baseret på kvælstofreduktionspotentialet i oplandene og identificering af de meget sårbare 
Natura 2000 vande. Med et kortværk udarbejdet centralt tilstræbes en ensartet administration
af husdyrgodkendelseslovgivningen i hele landet. I forbindelse med opdateringen af 
nitratklassekortværket er det faglige grundlag blevet betydeligt styrket, idet det nu rummer 
data om kvælstofreduktionspotentialet fra 156 målestationer, mod tidligere 56 målestationer. 
Specielt områderne i den østlige del af Limfjorden er blevet suppleret med nye målinger. 
Endvidere kunne der ikke tidligere siges noget om de kystnærer områder, men det er nu 
ændret så de tidligere ”hvide områder” nu er tildelt en nitratklasse. Tankesættet bag reglerne 
er, at der skal være et konstant belastningsniveau hvor der samtidig med eventuelle udvidelser
sker begrænsninger i produktionen andre steder i oplandet. Lisbet Ogstrup understregede, at 
generelle skærpelser ikke er i orden. På den anden side vil der, hvis der sker en væsentlig 
stigning i produktionen i oplandet til et følsomt område, være basis for at stille skærpede krav. 
Dette princip medfører, at en stor udvidelse i en kommune kan betyde, at bedrifter i samme 
opland i andre kommuner kan få begrænsede udvidelsesmuligheder. 

Lisbet Ogstrup gennemgik kort reglerne vedr. ammoniak, herunder beskyttelsesniveauet og 
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mulighederne for i konkrete tilfælde – og efter vurdering af påvirkningen af eksempelvis lokal 
natur – at stille skærpede vilkår.

Blandt Limfjordsrådets medlemmer var  der  forundring over  processen omkring 
offentliggørelse og den meget korte overgangsperiode fra administration efter de gamle 
nitratklassekort til administration efter det nye kortværk. Limfjordsrådets medlemmer fandt 
det beklageligt, at kommunerne ikke blev orienteret om og ej heller havde mulighed for at 
komme med kommentarer eller idéer under en proces, der i praksis medførte så væsentlige 
ændringer i kommunernes administration af kortværket. Kritikpunkterne blev taget med 
tilbage til Miljøstyrelsen.

Der henvises i øvrigt til medsendte powerpoint præsentation fra Lisbet Ogstrup.

Det blev besluttet, at Limfjordsrådet skulle stå for en fælles database over husdyrtryk til 
belysning af udviklingen heri i Limfjordsoplandet og til brug for administrationen af 
husdyrgodkendelseslovgivningen.

4. Vandplaner ved Jes Lunde, Miljøcenter Aalborg
Jes Lunde orienterede om status for vandplanarbejdet. Oplæg til indsatser i første planperiode er 
afleveret og det er nu op til en politisk afgørelse for så vidt angår ambitionsniveau. Regeringen 
ser bl.a. på anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen, behovet for viden,  om noget  er  
uforholdsmæssigt dyrt etc. For virkemidlernes vedkommende ses på sammensætningen og målet 
om mest miljø for pengene, balancen mellem frivillige og obligatoriske tiltag samt finansiering. 
I opdraget til Miljøcentrene havde udgangspunktet været, at målene i VMP III ville blive 
indfriet, men det kan nu konstateres at dette ikke er tilfældet.

Kommunerne rykker for svar i relation til kommuneplanlægningen, men der er i relation til 
vand- og naturplanerne endnu ikke besluttet noget. Miljøcentrene kan dog på nuværende 
tidspunkt vise kortene over grundvandsinteresserne og indgå i dialog for så vidt angår
byudviklingsønsker m.m. i relation hertil.

Bedste bud på en tidsplan er, at forhøringen tidligst kan startes i slutningen af januar 2009, idet 
man afventer et udspil fra Ministerudvalget for Grøn vækst.

Poul Roesen understregede, at tidsplanen for kommunerne i forvejen er meget stram og, at den 
statslige udskydelse af offentliggørelsen af forslaget til vandplanerne gør det meget vanskeligt 
for kommunerne at overholde tidsfristerne.

Orienteringen fra Miljøcenter Aalborg blev taget til efterretning.

5. Muslingeskrab i Limfjorden ved Peter Sørensen, Miljøcenter Aalborg
Peter Sørensen gennemgik Miljøcenter Aalborgs vurdering af fiskeri med skrab efter muslinger i 
relation til Limfjorden samt vand- og naturplanerne. Formålet med Natura 2000 planerne er at 
sikre gunstig bevaringsstatus med et stabilt areal i forhold til udgangspunktet i 1992, hvor 
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direktivet trådte i kraft. 
Miljøcenter Aalborg har vurderet påvirkningen for 2 Natura 2000 naturtyper: Større lavvandede 
bugter og vige samt rev. Bestanden af bunddyr og bundfisk er stærkt forarmet på arealer, hvor 
dybden er større end omkring tre meter. Overvågningen viser en ensformig struktur med lav
biomasse og arts antal. Kun få meget robuste og kortlivede organismer er i stand til at overleve. 
Den dårlige tilstand skyldes dels:

 At de dybe områder med få års mellemrum rammes af kraftigt iltsvind, som opstår, når 
de store mængder planteplankton synker til bunds og nedbrydes. 

 At en betydelig del af habitatområdet igennem en længere årrække har været genstand 
for intensiv skrabning efter blåmuslinger.

Det forventes, at der jf. vandrammedirektivet skal arbejdes hen mod at udbredelsen af ålegræs 
skal strække sig ud til en dybde på 5 m. Ålegræs kan ikke tåle skrab efter muslinger, ligesom det 
for tang og alger forventes at kræve 3 – 5 år uden skrab før disse vender tilbage til et område.

Orienteringen om muslingeskrab i Limfjorden blev taget til efterretning.
      
6. Muslingeprojektet
Niels Vedel gennemgik kort indholdet i den foreløbige projektbeskrivelse om muslinger som 
virkemiddel: Kompensationsopdræt i Lovns Bredning. Der var tale om et foreløbigt forslag til en 
projektbeskrivelse. Det blev understreget, at hvis den foreslåede anlægsplacering i Lovns 
Bredning blev vurderet til at medføre miljøproblemer ville virkemiddelgruppen anbefale en 
placering udenfor Natura 2000 området. Det blev påpeget, at Muslingeproduktion var et 
prioriteret indsatsområde efter N og P begrænsning ved kilden, etablering af vådområder og 
nyanlæggelse af stenrev.

Indstillingen blev godkendt:
 Limfjordsrådet arbejder videre med etablering af et pilotprojekt i 2009 med brug af 

muslinger i kompensationsopdræt.
 Finansieringsmuligheder afdækkes. Afsatte midler på Limfjordsrådets budget til 

projekter i 2009 kan indgå som medfinansiering til evt. projekt. 
 Såfremt der findes finansieringsmuligheder iværksættes forsøget efter endelig 

godkendelse i det politiske forum.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra rådets medlemmer.

8. Orienteringssager
Poul Roesen orienterede om Miljøministerens afbud til Limfjordsrådets møde den 10. 
november samt en invitation til møde i Folketingets Miljøudvalg.
Niels Vedel orienterede kort om deltagelse i ”Pilot River Basins – AGRI network” samt videns-
og erfaringsudveksling i regi heraf, herunder nationalt med andre kommuner, landbruget og 
Staten samt internationalt med myndigheder og landbrug i andre land.
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9.1 Planlægning af næste møde

Næste møde afholdes den 29. januar 2008 fra kl. 10. Det forventes, at der på dette tidspunkt 
vil være en for høring af vandplanerne. 

9.2 Bordet rundet
Der var ikke emner behandlet under dette punkt.
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