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Beslutningsreferat:   Nr. 2
Mødetidspunkt:   14. august 2007 kl. 10.00 – 12.00 
Mødested:   Dansk Skaldyrscenter, Nykøbing M

1. Status på rådet
Formanden bød velkommen og orienterede om:

 Formandskabets møde med Miljøcenter Ålborg
 Møde med DMU
 Møde med muslingeindustrien

Efter en kort præsentationsrunde af mødedeltagerne kunne formanden oplyse følgende aktuelle 
status på Limfjordsrådet:

Indmeldte pt.:
Holstebro, Lemvig, Struer, Thisted, Ålborg, Vesthimmerland, Rebild, Brønderslev, Herning, 
Silkeborg og Morsø

Ej afklaret pt.:
Jammerbugt, Ikast-Brande, Viborg, Skive og Hjørring kommuner

Ønsker ikke at deltage:
Randers og Mariagerfjord kommuner

     Tilmeldt som observatør:
      Miljøcenterne i Ålborg og Ringkøbing samt KL

      Inger Jakobsen, Viborg Kommune, gav udtryk for, at hun var uenig i referatet fra det stiftende 
      møde omkring kontingentfastsættelsen i 2008 på 100 kr. 

2. Arbejdsprogram
Michael Damm, Ålborg Kommune, gennemgik det udsendte forslag til arbejdsprogram. Efter 
drøftelser af bl.a. muligheden for at forlænge idefasen blev arbejdsprogrammet godkendt med 
enkelte justeringer. 
Et revideret forslag til arbejdsprogram er vedlagt dette referat.

Det blev fra flere mødedeltagers side præciseret, at idefasen alene skal udmønte sig i ideer og 
projekter beskrevet på stikords-/overskriftsniveau og ikke som egentlige projektbeskrivelser.

Statens hjemmeside www.vandognatur.dk bør anvendes som ”rodekasse” til gode ideer og 
tanker for både rådet og de enkelte kommuner til videre inspiration for hverandre.

Formandskabets 4 indstillinger blev godkendt således:
 At kommunerne lokalt forholder sig til opgaver vedr. implementering af 

vandrammedirektiv og habitatsdirektiv relateret til egen kommune – jf. vedlagte udkast 
til tids- og aktivitetsplan for perioden frem til 22. december 2007.

http://www.vandognatur.dk
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 At Limfjordsrådet forholder sig til opgaver vedr. implementering af vandrammedirektiv 
og habitatsdirektiv relateret til Limfjordens bæredygtighed – jf. vedlagte udkast til tids-
og aktivitetsplan for perioden frem til 22. december 2007.

 At formandskabet får mandat til at arbejde henimod, at statens betaling vedr. 
Limfjordens bæredygtighed sker via tilskud målrettet konkrete indsatser.

 At det er Limfjordsrådets holdning, at pengene skal bruges der, hvor der opnås største 
nytteeffekt.

Der var længere drøftelser omkring indstilling 3. Der er fuld enighed om, at DUT-princippet 
ikke er særlig velegnet til finansiering af miljøindsatser i og omkring Limfjorden.

3. Rådets økonomi
Der er pt. alene anvendt midler til mødeaktiviteterne i det politiske forum.

4. Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5. Eventuelt
Næste møde
Næste møde er aftalt til den 6. november 2007 kl. 10.00. Mødets placering vil blive oplyst 
senere.

Eventuelle forslag til indsatsområder
Formanden redegjorde for tanker omkring alternativer til forbedring af Limfjordens 
vandkvalitet:

 Licens på musligeopdræt
 Konvertering fra muslingeskrab til opdræt
 Ny anvendelse af krabber og søstjerner
 Selvrestaurering af Limfjorden
 Stenrev og hummerområde
 Fjorddiger
 Ådale som vandmagasiner

Deltagerne kommuner:
Følgende 12 kommuner var repræsenteret ved mødet:

Ålborg, Skive, Herning, Viborg, Struer, Thisted, Brønderslev, Holstebro, Lemvig, Jammerbugt, 
Vesthimmerland og Morsø kommuner.

Endvidere deltog repræsentanter fra Miljøcenterne Ålborg og Ringkøbing som observatører i 
mødet.

Bilag:
Revideret arbejdsprogram
Plancer fra mødet

Referant:  Flemming Storgaard fs@morsoe.dk
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