
  
LIMFJORDSRÅDET
Referat fra møde den 6. november 2007 kl. 10.00 – 12.00

Indkaldt af: Formandskabet Mødetype: Politisk forum

Ordstyrer: Poul Roesen
Morsø Kommune

Referent:   Flemming Storgaard
Morsø Kommune

Observatør: KL, Miljøcentrene Aal-
borg og Ringkøbing  
samt 
Silkeborg Kommune

Deltagere: Følgende kommuner var repræsenteret: Aalborg, Morsø, Struer, Thisted, 
Skive, Holstebro, Vesthimmerland, Lemvig, Viborg og Brønderslev.
Derudover var Miljøcenter Aalborg og KKR Nordjylland repræsenteret.

Mødested/-tid: Skaldyrcenteret, Øroddevej, Nykøbing Mors,  kl. 10.00 – 12.00 afsluttende 
med frokost.

Næste møde:              Den 26. februar 2007, kl. 10,00.

----- Punkter på dagsordnen -----

1. Godkendelse af dagsordnen
Indstilling
Det indstilles, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning:
Dagsordenen godkendt

2. Referat fra sidste møde
Indstilling
Det indstilles at referatet godkendes.
Referatet udsendt til medlemmerne den 28. august 2007.

Beslutning:
Referatet godkendt



3. Status på rådet
Indstilling:
Til efterretning

Sagsfremstilling:
Følgende kommuner har indmeldt sig i Limfjordsrådet:
Holstebro, Jammerbugt, Lemvig, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Rebild, 
Brønderslev, Herning, Hjørring, Ikast-Brande og Morsø.
Uafklaret: Viborg Kommune.
Herudover deltager:
Miljøcentrene i Ringkøbing og Ålborg samt Hjørring og Silkeborg kommuner. 
Alle deltager som observatører.

Beslutning:
Til efterretning.
Formanden oplyste, at Viborg kommune har tilmeldt sig til rådet.
Fsv. angår økonomien er der indtil nu kun anvendt penge på forplejning. KKR Nordjylland betaler 
for Limfjordskonferencen.
Der ventes en regning fra Aalborg Kommune for den tid, der er anvendt på rapporten.

4. Limfjordskonference den 5. 10. 2007 
Indstilling:
Til orientering

Sagsfremstilling
KKR i Region Nordjylland bad Limfjordsrådets formandskab tilrettelægge og være tovholder for en 
konference, der fokuserede på alternative og utraditionelle løsningsforslag med henblik på at skabe 
en mere miljøvenlig Limfjord.

      Konferencen blev afholdt den 5. oktober 2007 i Aalborg og havde følgende agenda:

               Præsentation af Limfjordsrådet v/Poul Riis Roesen, formand for Limfjordsrådet

      Hvor er vi – og hvor langt kommer vi til 2015? v/Jørgen Bidstrup, Miljøcenter Aalborg 

      Virkemidler i forhold til implementering af Vandrammedirektivet v/Jesper Waagepetersen, 
      Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

      Beskyttelse og benyttelse af Limfjorden – produktion af muslinger som eksempel v/Jens
      Kjerulf Petersen, seniorforsker ved DMU

      Konkrete projekter – Marin biomasse, hvad er det og kan det bruges til energiformål v/Michael
      Bo Rasmussen, seniorkonsulent ved DMU

      Konkrete projekter - Minivådområder med stor renseeffekt v/Jacob Peter Jacobsen fra Orbicon



      Naturgenopretning og supplerende virkemidler i Limfjorden v/Flemming Møhlenberg, DHI

      Landbrugets forslag til indsats v/Hans Thysen og Irene Wiborg, Landscentret Skejby

      Deltagelse i konferencen var gratis for deltagerne. Der var ca. 125 konferencedeltagere. 
      Det er aftalt, at KKR Nordjylland afholder alle udgifter i forbindelse med konferencen.

Konferencens plancher vil blive udleveret på mødet.

Beslutning:
Til efterretning

5. Idefasen
Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at hørringsvar til idéfasen godkendes og indsendes til Staten som 
Limfjordsrådets bidrag til idéfasen. 
Hørringsvaret eftersendes af Aalborg Kommunes Miljøforvaltning.

Sagsfremstilling:
Michael Damm, Aalborg Kommune, vil gennemgå hørringssvaret som indstilles som værende 
Limfjordsrådets samlede input til staten for så vidt angår tiltag til fremme af en bæredygtig Limfjord.

Den videre proces er, at hørringssvaret – efter Limfjordsrådets godkendelse – sendes til de 
deltagende kommuners orientering og at hver kommune selv indsender yderligere synspunkter, ideer 
og bemærkninger direkte til staten.

Beslutning:
Michael Damm gennemgik rapporten. Han poienterede, at ved at anmode staten om at tage 
klimamæssige hensyn vil kravet sikket blive at kvælstofudledningen bliver nedbragt til 8.000 ton 
eller mindre.
Rapporten udsendes formelt til medlemskommunerne med indstilling om godkendelse. 
Særstandpunkter vedrørende Limfjorden indsendes til Limfjordsrådets sekretariat eml@morsoe.dk til 
indsendelse sammen med rapporten. Bemærkninger vedrørende lokale forhold indsendes direkte til 
staten fra de enkelte kommuner.
Der var ligeledes enighed om, at der for fremtiden skal være tid til, at forslag fra Limfjordsrådet kan
behandles i de respektive kommuner inden videresendelse.
Det blev fremført, at Region Midtjylland bør inddrages i arbejdet omkring Limfjorden. Michael 
Engelsbæk tager kontakt til Region Midtjylland.
Lemvig Kommune udtrykte ønske om analyser af de erhvervs- og bosætningsmæssige konsekvenser 
af vand- og naturplanlægningen. Disse analyser kan ikke nås i idefasen, men kan eventuelt foretages
i forbindelse med miljøvurderingen.
Afslutningsvis foreslog Michael Damm, at Limfjordsrådet var pro-aktiv og blev enige om nogle 
projekter, der kan indsendes til staten og eventuelt indgå i høringsmaterialet. 
I den forbindelse besluttedes det, at embedsmandsgruppen fortsætter sit arbejde efter efter nytår med 
henblik på udarbejdelse af projektforslag til politisk prioritering.
Limfjordsrådet ønsker atblive orienteret om dialogen med staten.

mailto:eml@morsoe.dk


6. Forslag fra medlemmer af det politiske forum
Der er pt. ikke indkommet forslag til behandling

Ingen forslag indkommet.

7. Eventuelt
7.1 Planlægning af næste møde. 
Formandskabet foreslår, at det næste møde afholdes den 1. september 2008. Mødets 

      placering vil blive oplyst siden hen.

     Beslutning:   
Næste møde blev fastsat til den 26. februar 2008, kl. 10,00.
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