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Referat fra Vand- og Naturrådsmødet, Regionsrådssalen, Niels Bohrs Vej 
30, Aalborg den 3. juni 2008 
 
Deltagere: 
Thyge Steffensen, Friluftsrådet 
Jes Vestergård, Region Nord 
Henrik Gregersen, Dansk Landbrug 
Niels Jørgen Pedersen, Dansk Landbrug 
Thorkild Kjeldsen, Danmarks Naturfredningsforening 
Peter Holm, Dansk Akvakultur 
Lars Kjærsgaard, Foreningen af vandværker i Danmark 
Bent Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen 
Thorkild Lund, Dansk Ornitologisk Forening 
Jørgen Ussing, Mariagerfjord Kommune 
Poul Roesen, Morsø Kommune 
Anne Marie Overgaard, Aalborg Kommune 
Torben Juul-Olesen, Thisted Kommune 
Elise Baastrup Stilling, Vesthimmerlands Kommune 
Peter Henneby, Rebild Kommune 
Jan Kjærgaard, Læsø Kommune 
Kirsten Haumann, Frederikshavn kommune 
Kamilla Jensen, Frederikshavn Kommune 
Jes Lunde, Miljøcenter Aalborg 
Peter Sørensen, Miljøcenter Aalborg 
Erik Arnfred Thomsen, Miljøcenter Aalborg  
 

1. Velkomst. 
 
2. Præsentation af resultatet af idefasen. Jes Lunde redegjorde for ho-

vedlinierne i de mange indspil der kom i idefasen. De politisk beto-
nede vedrørende målfastsættelsen, detaljeringsgraden, dokumenta-
tionen, inddragelse af klima, virkemidler, og økonomi er viderefor-
midlet og omfattes i sidste ende af de beslutninger regeringen træf-
fer inden udkastene til planer offentliggøres. De fagligt betonede, 
hvor indsenderne stiller viden til rådighed, gør opmærksom på plan-
lagte projekter og kommunale planer, målkonflikter, opgørelse af 
baseline, miljøfarlige stoffer etc. inddrages i det faglige arbejde med 
planerne på miljøcentret. 

 
 
3. Status for vandplanarbejdet. Jes Lunde orienterede om forsinkelser-

ne i arbejdet i Virkemiddeludvalg II, som lige nu ventes at afrappor-
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tere sidst i juni. Der er derfor desværre ikke nyt at fortælle om virke-
midler, økonomi m.v. Miljøcentrene arbejder på fuld kraft for at gøre 
udkast til vandplaner klar til politisk godkendelse. Det er forventnin-
gen at udkastene sendes i forhøring til kommunerne, andre berørte 
ministerier og regionerne i oktober 2008. Miljøcenter Aalborg vil 
samtidig sende udkastene til Vand- og Naturrådets medlemmer til 
orientering. Efter stillingtagen til de indkommende kommentarer fra 
andre offentlige myndigheder er det uændret planen, at den store of-
fentlighedsfase, hvor alle interessenter er velkomne til at kommente-
re, løber i et halvt år fra 22. december 2008. 

 
 

4. Status for Natura 2000 planarbejdet. Peter Sørensen redegjorde for 
fremdriften i arbejdet med planerne og opgørelsen af indsatsbehovet 
i forhold til de arter eller naturtyper, der er en del af udpegnings-
grundlaget for de forskellige habitatområder. Sigtet i arbejdet er at 
opnå gunstig bevaringsstatus – regeringen afgør det konkrete ambi-
tionsniveau i de kommende planer. 

 
 

5. Den videre proces. Jes Lunde orienterede om, at den overordnede 
tidsplan stadig ligger fast: Offentlighedsfase i første halvdel af 2009. 
Vedtagne planer ved udgangen af 2009. Kommunerne laver handle-
planer i løbet af 2010. Tiltagene er iværksat med udgangen af 2012. 
Vand- og Naturrådet drøftede problematikken omkring neutralisering 
af ophør af brak og fuld implementering af VMPIII, den tid, der går 
inden eventuelle problemer opfanges i overvågningsresultaterne, re-
visionen af de EU-fastsatte mål og de forskellige hensyn, der træk-
ker i modsat retning – f.eks. dyrevelfærd kontra ændring af drift fra 
afgræsning til slet. 

 
 

6. Næste møde: aftalt til torsdag d. 9. oktober 2008 kl. 15 i Regions-
rådssalen, hvor Miljøcentret håber at planudkastene er offentlige, så 
der kan orienteres om de konkrete planudkast. 
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