
 
Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS  

8. december 2017 kl. 9:00 – 13.30 

Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.  

Mødelokalet: Nordfløjen – 1. sal. 

                       

Der blev til mødet serveret morgenkaffe til mødet. Mødet blev afsluttet med 

en let julebuffet 

 

 

 13. december 2017 
 

 
 

 
Majbritt Kjeldahl Lassen 
Koordinator Gudenåkomitéen 
Direkte tlf.: 51 44 49 43 
makla@silkeborg.dk  
 

 
Besøgsadresse Gudenåkomitéen 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
www.gudenaakomiteen.dk  
 

 
Silkeborg Kommune 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
www.silkeborg.dk 

 

I løbet af mødet besigtiges en vandløbsløsning ved Vestermølle – medbring derfor tøj og 

fodtøj efter vejrliget 

 

Da mødet er det sidste for komitéen i dens nuværende konstituering, afsluttes mødet afsluttes 

med Formandens beretning forud for en let juleanretning. Sekretariatet vil i det omfang det 

er muligt invitere nyvalgte medlemmer til komitéen til at deltage hertil.  

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.10) 

v./ Jens Peter Hansen og Jens Szabo/Hans Brok-Brandi 

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.10 – 09.15) 

v./ Jens Peter Hansen  

 

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord 

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord 

er inviterede til punkt 3 og 4 og 5, og har beslutningskompetence til punkt 3. 

 

3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 09.15 – 09.20) 

/v. Hanne Stadsgaard Jensen 

 

4. Samarbejdet mellem kommuner og landboforeninger om vådområder (kl. 09.20 – 

09.30) 

/v. Hanne Stadsgaard Jensen 

 

5. Nyt integreret LIFE-projekt i ådale (kl. 09.30 – 09.35) 

/v. Jørgen Jørgensen 

 

6. Vandråd 2017 – afrapportering og foreløbig regnskabsaflæggelse (kl. 09.35 – 09.45) 

/v. Jørgen Jørgensen 

 

Besigtigelse af vandløbsløsning ved Vestermølle - 15 minutters pause   
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Gudenåkomitéen 

 

7. Opsummering på Gudenåkomitéens temamøde 2017 (kl. 10.00 – 10.15) 

/v. Morten Horsfeldt Jespersen 

 

8. Forventet regnskab for Gudenåkomitéen 2017 (kl. 10.15 – 10.20) 

/v. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

9. Fastlæggelse af overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2018 (kl. 10.20 – 

10.25) 

/v. Morten Horsfeldt Jespersen 

 
10. GudenåSamarbejdet orienterer (kl. 10.25 – 10.45) 

/v. Gunhild Øeby Nielsen 

 
 

Sejladsområdet  

11. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted 

kommuner (kl. 10.45 – 10.55) 

/v. Morten Horsfeldt Jespersen  

 
 

12. Forventet regnskab for Sejladsområdet 2017 (kl. 10.55 – 11.00)  

 /v. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

13. Budgetforslag for Sejladsområdet 2018 (kl. 11.00 – 11.05) 

/v. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

14. Orientering om udlejningssejladsen på Gudenåen (kl. 11.05 – 11.15)  

 /v. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

15. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 11.15 – 11.20)  

 /v. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

Faste punkter 

 

16. Punkter til næste møde (kl. 11.20 – 11.25)  

/v. Morten Horsfeldt Jespersen 

 

17. Eventuelt (kl. 11.25 – 11.30)  

/v. Jens Peter Hansen 

 

Inden frokosten i restauranten i stueetagen, holder Gudenåkomitéens formand sin beretning.  
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Oversigt over mødedeltagelse  

Politisk deltagelse Repræsenterer 

Jens Peter Hansen  Randers Kommune 

Mads Panny Viborg Kommune 

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Lene Tingleff   Hedensted Kommune 

Ole Pilgaard Andersen Horsens Kommune 

Jens Szabo  Skanderborg Kommune 

  
Teknisk deltagelse Repræsenterer 

Hans-Erik Jensen Norddjurs Kommune 

Steen Ravn Christensen Syddjurs Kommune  

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers Kommune 

Jørgen Jørgensen  Viborg Kommune 

Hanne Stadsgaard Jensen  Viborg Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Poul Hald Møller Silkeborg Kommune 

Hans Brok-Brandi Skanderborg Kommune 

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Per Nørmark Hedensted Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Gunhild Øeby Nielsen GudenåSamarbejdets Sekretariat 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens Sekretariat 

  

  

Deltager ikke i mødet Repræsenterer 

Jarl Gorridsen Silkeborg Kommune 

Per Dalgaard Syddjurs Kommune 

Jens Meilvang Norddjurs Kommune 

Jesper Hahn-Pedersen  Ikast-Brande Kommune 

Henning Hermansen  Aarhus Kommune  

Alex Vejby Nielsen Vejle Kommune 

Keld Andersen  Vejle Kommune  

Annette Holm Bonde Vejle Kommune 

Steen Therkildsen  Odder Kommune 

 

Derudover deltog Niels Ramsing Orehøj (Viborg Kommune) på mødet i egenskab af 

ledelsesaspirant 
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Bilagsoversigt 

 

1 P-VOP VP1 ver 4_Randers Fjord_29 aug 17 

2 N-VOP VP1 Randers Fjord ver 9_ 25 okt 17 

3 Kortbilag N-VOP VP1 Randers Fjord version 9 af 25 okt 2017 

4 N-VOP VP2 1.5 Randers Fjord ver 13_22 juni 17 

5 Oversigt over udgifter til sekretariatsbetjening af vandråd 2017 (pr. 1. november 2017) 

6 Referat 2. vandrådsmøde Randers Fjord 12 juni 2017 

7 Referat 3. vandrådsmøde 22 august 2017 

8 Referat 4. vandrådsmøde Randers fjord_29 september 2017 

9 Referat 5. vandrådsmøde Randers fjord_11 oktober 2017 

10 Indlæg i Landbrugsavisen: Et af de første og største fosforprojekter i Danmark indvies 

fredag næste uge 

11 Mødeopsummering_7. dialogmøde 5. september 2017 

12 Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 9. november 2017 
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Punkt 1. Velkomst 

Efter Formandens velkomst blev en introduktion til Vestermølle givet af Skanderborg kommune.   
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 8. december 2017 godkendes 

 

 

Referat 

Indstilling godkendt  
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Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

Baggrund 

Som det ser ud lige nu, er der projekter nok til at opfylde målsætningerne om N-reduktion i 2. 

planperiode. Men bliver udfaldet af bare en af de forundersøgelser, der i øjeblikket er i gang, at 

projektet af den ene eller den anden årsag ikke kan gennemføres, skal der indsættes nyt projekt. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

N-VOP 

1. planperiode: Vandoplandsplanen er opdateret to gange siden sidste møde. 

 30. juni 2017, hvor en række data for projektet i Øster Alling Vådenge (Norddjurs 

kommune) blev opdateret.  

 Oktober 2017 meddelte Landbrugs- og fiskeristyrelsen at de havde opgivet at gennemføre 

jordfordeling i projektet ved Hjermind Sø (Viborg kommune), blandt andet som følge af at 

lodsejerne havde urealistisk høje forventninger til priser for jord og ejendomme. Projektet er 

derfor opgivet, og taget ud af planen.  

 

Den seneste udgave af N-vandoplandsplanen for 1. planperiode er vedlagt som bilag, med 

tilhørende kortbilag.   

2. planperiode: Den seneste opdatering af N-vandoplandsplanen for 2. planperiode blev indsendt 

den 22. juni 2017. Opdateringen omfatter tilrettede tal for projektet i Kollerup enge (Favrskov 

Kommune), og ændring af status for projektet i Tvede Å (Randers Kommune), da der er givet 

tilsagn om tilskud til forundersøgelse. Planen blev godkendt af Miljøstyrelsen den 23. juni 2017. 

Planen er vedlagt som bilag. 

 

P-VOP 

1. planperiode: Planen blev opdateret den 29. august 2017, for at afspejle at projektet Hinge Sø – 

Alling Sø er afsluttet. P-VOP version 4 er vedlagt som bilag. 

2. planperiode: Der er ikke sket ændringer siden opdateringen 8. maj 2017 (version 8). 

 

 

Bilag 

Bilag 1: P-VOP VP1 ver 4_Randers Fjord_29 aug 17 

Bilag 2: N-VOP VP1 Randers Fjord ver 9_ 25 okt 17 

Bilag 3: Kortbilag N-VOP VP1 Randers Fjord version 9 af 25 okt 2017 

Bilag 4: N-VOP VP2 1.5 Randers Fjord ver 13_22 juni 17 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 
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Referat 

Indstilling godkendt 
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Punkt 4. Samarbejdet mellem kommuner og landboforeninger om vådområder 

Baggrund. 

På Gudenåkomitéens møde den 9. december 2016 blev det vedtaget at invitere formændene for 

relevante lokale landboforeninger til et samarbejde om vådområdeindsatsen i oplandet til Randers 

Fjord. 

 

16 lokale landboforeninger blev efterfølgende inviteret til Gudenåkomitéens møde den 10. marts 

2017. Her blev oplandskonsulenterne, der skal forestå vejledningen af landmænd der ønsker at 

etablere mini-vådområder, fremhævet som særlig vigtige samarbejdspartnere for kommunerne. Det 

blev desuden vedtaget, at landbrugets organisationer fremover skal inviteres til et årligt møde med 

Gudenåkomitéen. 

Opfølgning: 

Opfølgende initiativer: 

 Slutningen maj 2017: Møde mellem repræsentanter for lokale landboforeninger og 

Gudenåkomitéens embedsmandsgruppe. Samarbejdet blev drøftet nærmere, især 

oplandskonsulenternes rolle i mini-vådområdeordningen og snitfladen til de store 

vådområder. Der var enighed om at tæt dialog og lokalt samarbejde var nøglen til gode 

resultater for begge ordninger. 

 Den 18. september 2017. Møde mellem oplandskonsulenterne i oplandet til Randers Fjord, 

jordfordelingsmedarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og kommunale teknikere. 

Oplandskonsulenterne oplyste, at der i oplandet skal fjernes 108 ton kvælstof i perioden 

indtil 2021 gennem etablering af mini-vådområder, hvilket svarer til ca. 300 enkelt-anlæg. 

Indtil videre havde interessen for ordningen været ret begrænset, men det opsøgende arbejde 

var heller ikke gået i gang. 

 Oplandskonsulenterne har i løbet af efteråret 2017 afholdt møder med de enkelte kommuner, 

hvor bl.a. placeringen af nuværende og planlagte store vådområder i forhold til mini-

vådområder er drøftet, og procedurer for løbende gensidig orientering er blevet aftalt.  

 Den 13. november 2017 blev der, på LMO’s initiativ, afholdt dialogmøde mellem de 

kommunale teknikere, LMO, SEGES og Miljøstyrelsen.   

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Bekendtgørelsen om mini-vådområder var i høring frem til slutningen af juni 2017, og forventes 

offentliggjort omkring 1. december 2017. Tilskudsordningen forventes at starte 1. februar 2018.  

 

Den tætte koordination mellem oplandskonsulenter og kommuner, som allerede er igangsat i 

oplandet til Randers Fjord, forventes at betyde at risikoen for at de to ordninger ”spænder ben” for 

hinanden er væsentligt reduceret.  
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Den fortsatte dialog med landbrugets organisationer skal tilrettelægges og indarbejdes i 

Gudenåkomitéens/VOS’ens mødeplan for 2018. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Der blev spurgt til hvorvidt og i så fald hvornår en evaluering af minivådområdeordningen ville 

finde sted. VOS Sekretariatet oplyste, at det i så fald først ville kunne blive efter første 

ansøgningsrunde, der slutter 3. april 2018. 

 

Indsatsen med minivådområder er sammenlignelig med vådområdeindsatsen med hensyn til det 

samlede kvælstofsreduktionskravet (108 tN vs. 11 tN). Der skal således forventeligt etableres 300 

minivådområder i Vandoplandet til Randers Fjord, men der har pt. kun været meget få 

interessetilkendegivelser. 

 

Den konstruktive dialog med landbruget skal fortsætte, ligesom erfaringsudvekling mellem 

kommunerne tilskyndes.  
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Punkt 5. Nyt integreret LIFE-projekt i ådale 

Baggrund 

Den 1. januar 2018 starter et integreret EU LIFE-projekt med titlen ”Landmanden som 

naturforvalter”, hvor både Randers og Viborg kommune deltager som partnere sammen med 6 

andre midt- og nordjyske kommuner. Naturstyrelsen er projektejer, og udover de 8 kommuner 

deltager Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og landbruget også som partnere. 

Projektet strækker sig over 8 år, og fokuserer på at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren for 

lodsejere i ådale, hvor naturtyper som rigkær og kildevæld er trængte af manglende drift af de 

lavtliggende arealer.  

 

En af de ådale der indgår i projektet er Nørreå-dalen. Viborg Kommune planlægger at starte 

aktiviteter i området fra begyndelsen af projektperioden. Der kan blandt andet arbejdes med 

sammenlægning af små arealer til større driftsenheder gennem jordfordeling eller oprettelse af 

græsningslaug, biomassehøst, og branding af produkter fra naturpleje i ådalene (f.eks. ” naturkød”).  

 

Projektet er ”integreret” i den forstand, at eksisterende tilskudsordninger helt eller delvis finansieret 

af EU-midler i videst muligt omfang skal inddrages i projekter i området, herunder vådområde-

ordningen. Projektet kan så finansiere tiltag som ikke er omfattet af de eksisterende 

tilskudsordninger, og vil derudover arbejde med at forbedre de eksisterende ordninger så de 

forenkles og tilpasses. Projektet kan derved få en afsmittende effekt på forvaltningen af andre ådale, 

herunder Gudenå-dalen.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

EU LIFE-projektets naturmæssige fokus er 11 Natura 2000-områder og naturtyperne rigkær og 

kildevæld, men tilgangen til naturpleje er meget bred, og omfatter også specialiseret rådgivning til 

landmænd og andre lodsejere med arealer i ådalene, hvor ordinær drift ikke er rentabel. 

Vanskelighederne med at holde små og spredte arealer i drift går igen i andre ådale end de der 

indgår i projektet, og erfaringerne fra projektet vil kunne bruges i mange andre sammenhænge.  

 

Da to af Gudenåkomitéens medlemskommuner også deltager i EU LIFE-projektet, og et af 

fokusområderne er Nørreå-dalen, et tilløb til Gudenåen, er der gode muligheder for at de opnåede 

erfaringer hurtigt kan få afsmittende virkning på mulighederne i Gudenå-dalen. Chef for Natur og 

Vand i Viborg Kommune, Jørgen Jørgensen, sidder sammen med repræsentanter fra Mariager Fjord 

og Ålborg kommuner i den nationale styregruppe for projektet, hvor Naturstyrelsen har 

formandskabet, og Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer også indgår. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 
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Referat 

Indstilling godkendt. 

 

LIFE-ordningen sigter på Natura2000 områder. Projektet NATUREMAN sigter specifikt på rigkær, 

kildevæld og overdrev i ådale – små sårbare naturtyper.  Der er opmærksomhed på, at projektet så 

vidt muligt skal kunne spille sammen med klimatilpasningstiltag. 

 

I NATUREMAN indgår et samarbejde med Lundbæk landbrugsskole om uddannelse og 

efteruddannelse af landmænd i naturpleje. 
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Punkt 6. Vandråd 2017 – afrapportering og foreløbig regnskabsaflæggelse  

Baggrund 

Vandrådet har haft til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i forhold til løsning af to 

obligatoriske opgaver: 

 

1. Vurdering af, om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og fødevareministeriets 

forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne  

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres nærmere med henblik på at vurdere, om 

de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. 

 

Derudover kan kommunalbestyrelserne vælge at løse en tredje opgave: 

 

3. Kommentere på, om der er vandløbsindsatser der er videreført fra 1. planperiode til 2. 

planperiode, som det ikke vil være økonomisk eller miljømæssigt meningsfyldt at 

gennemføre.  

 

Som grundlag for vurderingen har Miljøstyrelsen udarbejdet en række faglige kriterier. 

 Arbejdet blev påbegyndt i april 2017, og er afsluttet i oktober måned 2017 med en anbefaling til 

kommunalbestyrelserne. Der afholdes derudover et ekstra vandrådsmøde den 11. december 2017, 

når fagudvalgene i de enkelte kommuner har behandlet anbefalingerne. Kommunernes endelige 

afrapportering til Miljøstyrelsen skal ske senest den 31. december 2017. 

Undervejs i processen er der afholdt i alt 5 vandrådsmøder, samt to ekskursioner. Viborg Kommune 

har, som vedtaget på Gudenåkomitéens møde den 9. december 2016, fungeret som 

sekretariatskommune.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Vandrådets opgaver i 2017 adskiller sig fra opgaverne i 2014, idet der i 2014 skulle gives indspil til 

en planlægning, der var i gang. I 2017 skal udpegninger i en gældende vandområdeplan 

kvalificeres.  

 

Det er ikke klart, hvorledes denne kvalificering efterfølgende skal indarbejdes i planlægningen. 

 

Vandrådet har i en god stemning arbejdet intenst med opgave 1 og 2. Opgave 1 blev startet i april-

maj måned, mens opgave 2 startede umiddelbart før sommerferien. Vandrådet har valgt ikke at gå 

nærmere ind i opgave 3, da de forundersøgelser der skal foretages før en indsats eventuelt 

gennemføres har denne funktion. Sekretariatet har dog givet vandrådet en status for emnet.  

 

Sekretariatet orienterede om de to første møder i vandrådet og den første ekskursion på 

Gudenåkomitéens møde den 23. juni 2017. Der er siden afholdt yderligere tre vandrådsmøder og en 

ekskursion (referater fra møderne er bilagt).  



 

 

 
 

14 

På det 5. vandrådsmøde den 11. oktober 2017 blev en lang række specifikke vandløb under opgave 

1 og opgave 2 drøftet. 

 

Der blev på det 5. vandrådsmøde opnået enighed om at anbefale kommunalbestyrelserne, at: 

 46 vandløb under opgave 1 karakteriseres som kunstige, stærkt modificerede eller 

blødbundsvandløb,  

 62 vandløb under opgave 1, i modsætning til Miljøstyrelsens udpegning, ikke karakteriseres 

som kunstige/stærkt modificerede, men er naturlige og derfor bør bibeholde en høj 

målsætning.  

 

Der var 18 vandløb, der ikke kunne opnås enighed om. 

 

I forhold til opgave 2 havde vandrådsmedlemmer foreslået samlet set 13 vandløb til udpegning til 

nærmere undersøgelse af om de skal udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Der kunne 

opnås enighed i vandrådet om at anbefale ét vandløb til kommunalbestyrelserne. Dette vandløb er 

dog ikke udpeget af Miljøstyrelsen som kandidat til nærmere undersøgelser. 

Vandrådets anbefalinger indgår nu i den politiske behandling af Miljøstyrelsens forslag til ny 

karakterisering af vandløb i vandoplandsplanerne i de enkelte kommuner i oplandet. Processen skal 

være afsluttet senest den 31. december 2017. 

 

Vandrådet har undervejs givet udtryk for: 

 at processen har været meget presset rent tidsmæssigt,  

 at de opgaver der er blevet stillet har fordret større teknisk indsigt end 

vandrådsmedlemmerne normalt er i besiddelse af,  

 at den lokale viden burde have været inddraget tidligere i planlægningsprocessen.  

 

Disse og andre bemærkninger fra vandrådet fremsendes til Miljø- og fødevareministeren. 

 

Referater fra alle vandrådsmøderne kan ses på Gudenåkomitéens hjemmeside. Møderne er generelt 

forløbet med gode og saglige drøftelser.  

 

Vandoplandsstyregruppen besluttede på sit møde den 9. december 2017, at Viborg Kommune skulle 

stå for sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Udgifterne til personale og mødeafholdelse er opgjort 

pr. 1. november 2017 (bilagt). Der afholdes et ekstra vandrådsmøde den 11. december, hvor 

vandrådets anbefalinger har været gennem den første politiske behandling i kommunerne. 
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Bilag 

Bilag 5: Oversigt over udgifter til sekretariatsbetjening af vandråd 2017 (pr. 1. november 2017) 

Bilag 6: Referat 2. vandrådsmøde Randers Fjord 12 juni 2017 

Bilag 7: Referat 3. vandrådsmøde 22 august 2017 

Bilag 8: Referat 4. vandrådsmøde Randers fjord_29 september 2017 

Bilag 9: Referat 5. vandrådsmøde Randers fjord_11 oktober 2017  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Jørgen Jørgensen gav en kort gennemgang ag baggrund og proces for vandplanlægning samt 

Vandrådets rolle. 

 

Vandrådets arbejde kunne have været bedre udnyttet, hvis Vandrådets arbejde kunne ligges tidligere 

i processen end tilfældet har været. Vandrådets arbejde i vandplanperiode 2 vil kunne finde 

anvendelse i kvalificeringen af Miljøstyrelsens oplæg til Vandplanperiode 3.   

 

Vandrådets tilgang til opgaven har været konstruktiv. Dog vurderes det problematisk at 

interesseorganisationer forventes at ligge inde med meget tekniske data.  
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Punkt 7. Opsummering på Gudenåkomitéens temamøde 2017 

Baggrund 

Gudenåkomitéen afholdte d. 23. juni 2017 i forlængelse af sit ordinære sommermøde, og som 

optakt til offentlig indvielse af Danmarks største fosforvådområde, et lukket temamøde om 

helhedstænkning i ådale.  

Mødet blev afholdt på Vinderslevholm Gods. Lodsejer var en af de 33 involverede lodsejere i 

fosforvådområdeprojektet og lokaliteten desuden lå ned til Hinge Sø – en af de søer, hvis 

vandkvalitet fosforvådområdeprojektet havde til formål at højne vandkvaliteten i. I projektet er 2 

åer blevet forlænget og genslynget, hvorefter fosforen vil blive afsat på engene og ikke i vandet. 

Fosfor medfører uklart vand, som følge af øget algevækst, og har en negativ effekt på plante og 

dyreliv 

Sekretariatet orienterer herunder om temamødet og indvielsen af fosforvådområdet på 

Vinderslevholm Gods. 

Sekretariatets bemærkninger 

Det blev grundet arrangementernes omfang hyret et eventfirma, Impact Group, til at hjælpe med 

praktikken. Såvel temamøde og indvielse foregik uden problemer og tidsplanen blev overholdt. 

Oplæggene fra temamødet ligger sammen med dronefilm om fosforvådområdets tilblivelse, billeder 

og taler fra indvielsen på Gudenåkomitéens hjemmeside (under fanebladet ”referater”). 

Temamødet: Det begrænsede antal pladser til det lukkede temamøde var tildelt ud fra en fordeling, 

der skulle give en så bred interessemæssig sammensætning så muligt. Pressen var ligeledes inviteret 

til at deltage i mødet, uden dog at benytte muligheden. I alt var 59 personer tilmeldt temamødet, der 

under paneldebatten havde rig mulighed for at komme i dialog med oplægsholderne Lars Hvidtfeldt 

(Viceformand, Landbrug og Fødevarer), Michael Leth Jess (Vicedirektør, Danmarks 

Naturfredningsforening) og Jørgen Primdahl (Professor fra Københavns Universitet i det åbne lands 

planlægning) om vådområdeindsatsen i ådalene og de forskellige interesser i krydsfeltet mellem 

natur, landbrug og forvaltning.  

Temamødet har resulteret i et møde 18. september 2017 mellem Landbrugs og Fiskeristyrelsen 

(LBFS) og kommunerne for at optimere processen og dialogen omkring ansøgninger til VOPen, 

samt et møde 13. november 2017 om Regional Landskabsudvikling mellem Københavns 

Universitet (KU; Jørgen Primdahl) og embedsmænd fra interesserede VOS kommuner.  

Indvielsen. Den offentlige indvielse var annonceret via hjemmesider, via pressemeddelelser i den 

trykte presse, via GudenåSamarbejdet på de sociale medier, ligesom lokalsamfundene i området 

blev involveret i annonceringen både via fysisk plakatophængning i lokalområdet og opslag på 

lokalrådenes sociale medier.  Særlige invitationer blev sendt til alle involverede lodsejere i 

projektet, ligesom politiker og embedsmænd fra VOS kommunerne, Gudenåkommunernes grønne 

råd og entreprenørerne involveret i projektet blev inviteret.  
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Efter indvielsestaler af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Silkeborg kommunes 

borgmester Steen Vindum, Gudenåkomitéens formand Jens Peter Hansen samt lodejer Poul Erik 

Rind foregik indvielsen ved en fælles ikastning af sten i Hinge Sø. Det skønnes, at der deltog ca. 

100 personer i indvielsen.  

Indvielsen nævnes af MFVM, der udsendte en udtalelse om indvielsen og vigtigheden af 

vådområdeprojektet (se link) ligesom miljø- og fødevareministeren omtalte indvielsen på sin 

Facebook profil.  

Landbrugsavisens omtale af indvielsen gav anledning til nogle kommentarer, heraf en enkelt gående 

på lukketheden af det forudgående temamøde (bilagt). Gudenåkomitéens formand har besvaret 

kommentaren (lukketheden skyldtes alene de fysiske rammer på godset og brandsikkerhedsmæssige 

hensyn).  

 

Økonomi 

Arrangementerne den pågældende dag afholdes på 2 budgetter – udgifterne til indvielsen afholdes 

af Silkeborg kommune, mens udgifterne relateret til de indendørs mødeaktiviteter afholdes på 

Gudenåkomitéens budget. Udgifter, der var fælles (fx lokalitetsleje, projektledelse) er delt ligeligt 

mellem budgetterne. Eneste undtagelse herfra var teltleje, hvor Gudenåkomitéens budget kun 

belastes med en fjerdedel, da hovedformålet med teltet var indvielsen. Gudenåkomitéens budget 

belastes med 130.661 kr. for dagens arrangementer. 

Der var ikke særskilt budgetteret med et arrangement af temamødets størrelse på Gudenåkomitéens 

budget 2017. Arrangementer for en større deltagerkreds end Gudenåkomitéen kunne fremadrettet 

overvejes at indeholde en egenbetaling. 

 

Bilag og links:  

Link til Miljø- og Fødevarestyrelsens omtale af indvielsen: 

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-indvier-danmarks-stoerste-

fosforvaadomraade-ved-silkeborg/ 

Bilag 10: Indlæg i Landbrugsavisen: Et af de første og største fosforprojekter i Danmark indvies 

fredag næste uge. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 Gudenåkomitéen drøfter udbyttet af dagen  

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-indvier-danmarks-stoerste-fosforvaadomraade-ved-silkeborg/
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-indvier-danmarks-stoerste-fosforvaadomraade-ved-silkeborg/
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Referat 

Indstilling godkendt. 

TEMAmøder med høj faglighed vurderes givende også fremadrettet. Overvej gerne de fysiske 

rammer, så ledes at flest muligt kan få mulighed for at deltage i TEMAmøderne.  
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Punkt 8. Forventet regnskab for Gudenåkomitéen 2017 

Baggrund 

Herunder præsenterer Sekretariatet det forventede regnskab for Gudenåkomitéen 2017. 

Sekretariatet bemærkninger 

Der forventes som udgangspunkt et mindre underskud i 2017. Der har været anvendt flere timer på 

sekretariatsbetjening end budgetteret (bl.a. grundet omfanget af temamødet og indvielsen på 

Vinderslevholm Gods 23. juni 2017), ligesom ekstra arbejde udført på hjemmesiden ”viden om 

Gudenåen” belaster budgettet. Posterne angivet med kursiv er overslag. 

 

Post         

  Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter 

  Budget Regnskab Difference   

Lønudgifter  425.000 439.000 -14.000   

Studietur 0 0 0   

Ydelse til økonomikonsulent 20.000 18.500 1.500   

Mødeafholdelse  20.000 23.634 -3.634   

Vedligeholdelse af hjemmesider 5.000 3.514 1.486   

Diverse inkl. evt. studietur 81.000 130.661 -49.661   

Viden om Gudenåen (bl.a. rest-etablering)   155.400 -155.400   

          

Udgifter i alt Gudenåkomitéen 551.000 770.709 -219.709   

          

Overførte uforbrugte midler fra 2016       219.207 

Bidrag fra medlemskommunerne*        551.000 

          

Indtægter i alt Gudenåkomitéen       770.207 

* Besluttet på komitémøde 8. maj 2015 

    

     Forventet resultat 2017       -502 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen om det forventede regnskab til efterretning. 
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Referat 

Indstilling godkendt.  
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Punkt 9. Fastlæggelse af overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2018 

Baggrund 

Sekretariatet har i 2016 og 2017 tilrettelagt mødeplanerne, så komitéens ønske fra 25. september 

2015 om mere strategiske og politiske møder blev opfyldt. Dette har resulteret i en nedsættelse fra 4 

årlige møder til 3, til gengæld var et af disse udvidet til et temamøde med ekstern deltagelse både 

blandt oplægsholderene og tilhørerne. I 2016 var temaet klimatilpasning og i 2017 var emnet 

helhedstænkning i ådale.  

 

Sekretariatet præsenterer herunder forslag til overordnede plan for det kommende års møder baseret 

på samme opbygning som de sidste 2 års møderækker. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

De 3 møder i 2018 forslås fortsat at fordele sig med 2 møder før sommerferien, og et enkelt møde i 

slutningen af året. Fredag formiddage (typisk 9 – 12) foreslås fortsat som mødetidspunkt. 

Fordelingen af møderne over året tager hensyn til placeringen af møderne i Brugerrådet for Sejlads 

på Gudenåen, da der på møderne er informationsudvekling mellem disse 2 fora.  

 

Møderne forventes afholdt forskellige steder i Gudenåkommunerne, og besigtigelser i forbindelse 

med møderne kunne være et tilbagevendende element i det omfang, der giver mening for mødet og 

for Gudenåkomitéen.   

 

Møde... Dato  Sted  

GK1 9. marts  Silkeborg 

   

GK2 22. juni  Hedensted 

   

GK3 30. november Favrskov 

 

 

 

Indholdet på møderne er ikke nærmere beskrevet af hensyn til en evt. ny komité, men vil indeholde 

orientering fra VOS og sejladsområdet, budgetforslag og regnskabsaflæggelse samt aktuelle sager 

for Gudenåkomitéen. Nærmere forslag til indhold på møderne forelægges den nykonstituerede 

komité på det første møde i 2018. 

 

Gudenåkomitéen besluttede på møde 10. marts 2017, at landbrugsorganisationernes formænd 

indkaldes til et årligt møde i Gudenåkomiteen/VOS. Denne deltagelse foreslås at finde sted enten på 

det andet eller tredje møde i 2018, så eventuelle nye medlemmer af Gudenåkomitéen får mulighed 

en introduktion til Gudenåkomitéens ansvars- og arbejdsområder inden et politisk møde med 

landbruget. 
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Studieture 

Gudenåkomitéen har i 2011, 2013 og 2015 været på studietur i hhv. Skotland, Sverige og 

Nordtyskland. Der er på Gudenåkomitéens budget for 2018 afsat 75.000 kr. til en større aktivitet. 

Aktiviteten kunne være et temamøde, en studietur eller en studiedag, hvor komitéen sammen med 

landboforeningsformænd kan drøfte aspekter vedr. VOS-opgaven. 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen godkender det overordnede program for møderne i 2018 
 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Sekretariatet opfordres til at undersøge placeringen af det første møde i 2018, idet der kan være et 

sammenfald med et kommunalpolitisk topmøde. 

 

Favrskov kommune undersøger muligheden for elfiskeri af laks på det sidste møde i 2018. 

 

Studieture er et givende element, såfremt der er opbakning blandt komitéen hertil. En placering 

tidligt i funktionsperioden kan tjene til at ryste komitéen sammen, men antallet af overnatninger bør 

begrænses.    
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Punkt 10. Orientering fra GudenåSamarbejdet 

Baggrund 

GudenåSamarbejdet, der siden 1. januar 2016 har haft base i kommunernes udviklingsenheder og et 

borgmesterforum som politisk styregruppe, orienterer på mødet om GudenåSamarbejdets aktiviteter 

og fremdrift i 2017.   

 

GudenåSamarbejdets sekretariats bemærkninger 

Borgmestrene, GudenåSamarbejdets politiske styregruppe, godkendte i februar 2017 en handleplan 

for 2017, der udmønter GudenåSamarbejdets opgaver i 2017.  

 

Der er fokus på synliggørelse af eksisterende oplevelsesmuligheder ad eksisterende 

kommunikationskanaler; trykte kort og digitalt kort; afslutning af skilteopgaven (på broer og til 

teltpladser); samarbejde med visit-organisationerne og andre relevante samarbejdspartnere; 

afdækning af mulighed for fællesprojekt; fokus på sammenhæng med regionale og nationale 

strategier og planer; vurdering af det turismemæssige potentiale i forbindelse med omløbsstryg ved 

Tange Sø.  

 

På mødet orienteres om status på de konkrete aktiviteter i 2017 samt de foreløbige tanker om 

Handleplan 2018.  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning.  
 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Opfordring til at arbejde videre i 2018 med madpakkehus, gerne i krydsningspunkter (f. 

Ludvigslyst). Såfremt fondsmidler ikke kan fremskaffes, kunne mulighederne for kommunal 

finansiering undersøges. 

 

GudenåSamarbejdets organiseringsform blev kort drøftet, herunder behovet en stærk politisk 

forankring. 

 

Der blev opfordret til at overveje de fremtidige passageforhold for robåde ved Tangeværket. 

Det er vigtigt for lodsejeraccept af nye projekter (fx stiprojekter, faciliteter), at projekterne laves for 

borgerne i mindst lige så høj grad som for områdets gæster.   
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Punkt 11.  Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted 

kommuner  

Baggrund 

På Gudenåkomitéens møde 23. juni 2017 blev gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende 

fartøjer i Horsens og Hedensted kommuner drøftet. Det blev besluttet, at Sekretariatet skulle arbejde 

med en fællesløsning, hvor udgifter og indtægter for gæstemærkeordningen skulle tilfalde det fælles 

sejladsbudget. Modellen skulle være omkostningsneutral, indeholde en prisharmonisering for 

gæstemærker i hele GudenåSystemet og priserne for et gæstemærke skulle holdes på et rimeligt 

niveau i forhold til det nuværende. En prisharmonisering kræver byrådenes accept af 

takstbladsændringen. 

 

Sekretariatet bemærker 

Gudenåkomitéen skal anbefale en takst for gæstesejlads i Gudenåsystemet. Den nye takst for 

gæstemærkesejlads vil kunne påføres kommunernes takstblade ifm. kommunernes 

budgetforhandlinger for 2019.  

En elektronisk fællesløsning med den nye takst skal være klar til brug i sejladssæson 2019. I 2018 

skal der fortsat ske registrering af ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted kommuner 

med nuværende takst. Dette sker for nuværende via en bestillingsformular. I 2018 administreres 

ordningen af Horsens og Hedensted kommuner. 

Sekretariatet har lagt Displays etableringsomkostning (149.000 kr. ex moms, ikke-fastpris plus en 

buffer på 50.000 kr, da tilbuddet ikke er et fastpristilbud) samt årlige udgifter på estimerede 40.000 

kr. til hosting, supportaftale, support samt udvikling til grund for udvikling af en 

omkostningsneutral fællesløsning. Indeholdt er også omkostning for aftale med NETS/TELLER 

samt betalingsgatewayen Quickpay. 

 

Sekretariatet foreslår, at en gæstemærke fremadrettet skal koste 75 kr. uanset fartøjstype og 

anvendelsessted. Varigheden af de 2 typer gæstemærker harmoniseres ikke (5 dage for 

gæstesejlende i kano, og 14 dage for gæstesejlende i motorbåd). Nedsættelsen af prisen for 

gæstekanosejlads på Gudenåens sydligste strækning bringer prisen under hvad der ses for f.eks. 

kanogæstesejlads i Skjern Å (50 kr. pr. dag), Uggerby Å (50 kr. pr dag), Storeå (150 kr. pr. dag) og 

Karup Å (100 kr. pr dag) 

 

En pris på 75 kr. vil, under forudsætning af uændret salg af gæstemærker i GudenåSystemet, 

generere en merindtægt til Sekretaraitet, der vil kunne finansiere løsningen over 3 år.  

 

Sekretariatet vil via Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, pressemeddelelse og information på den 

fælles sejladshjemmeside samt evt. via direkte kontakt til motorbåsklubber og visitorganisationer 

varsle den nye takst for gæstesejlads i motoriserede fartøjer. 

 

 

http://toerringteltplads.dk/?page_id=19


 

 

 
 

25 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at, 

 Gudenåkomitéen anbefaler en pris for gæstesejlads i GudenåSystemet.  

 Sekretariatet udarbejder et notat, som kan anvendes i kommunernes sagsfremstilling for taksten 

for gæstesejlads ifm. budgetforhandlingerne for 2019. 

 Et elektronisk system til håndtering af gæstemærkesejladsen på strækningen Tørring-

Klostermølle etableres og testes i efteråret 2018, således det står klart til sejladssæson 2019. 

Finansieringen af systemet forventes dermed afholdt på sejladsbudgettet for 2018. 

 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Gudenåkomitéen indstiller den fremtidige pris for gæstesejlads i GudenåSystemet fra 2019 bliver 75 

kr. 

 

Komitéen anser hermed debatten om gæstemærkeordningen for afsluttet.   
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Punkt 12. Forventet regnskab for Sejladsområdet 2017 

Baggrund 

Herunder præsenterer Sekretariatet det forventede regnskab for sejladsområdet 2017. 

Sekretariatet bemærkninger 

Det foreløbige regnskab udarbejdet 17. november 2017 indikerer, at der vil være uforbrugte midler 

for sejladsområdet 2017. Størrelsen heraf vil dog slutteligt være mindre, primært grundet bestilt IT 

arbejde (nyudvikling samt support) til udførelse i slutningen af året. Posteringer angivet i kursiv er 

overslag. 

Post 

I alt I alt I alt I alt 

Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter 

Budget Regnskab Budget Regnskab 

Lønudgift – koordinator  425.000 411.000     

Lønudgifter - kommunale medarbejdere 0 0     

Drift/support af hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk 60.000 75.000     

Udvikling på www.sejladspaagudenaaen.dk 30.000 0     

Udvikling af Gæstemærkesystem 40.000 0     

De sidste 25 % af udviklingen af selve GudenåSkyen  124.500 124.500     

Drift og support af hjemmesiden GudenåSkyen 60.000 60.000     

Udvikling på GudenåSkyen 45.000 90.000     

Grafisk konsulent (kortfolder og tryk) 60.000 56.554     

Årlig udgift til betalingsmodul 5.000 4.530     

Mødeafholdelse 10.000 5.705     

Juridisk bistand 30.000 0     

Økonomikonsulent Silkeborg  18.500 18.500     

Diverse 2.200 62     

          

Udgifter i alt sejladsområdet 910.200 845.851     

          

Henlagte midler fra 2016       10.144 

Gebyr på bådregistrering     600.000 600.000 

Gebyr på udlejningskoncessioner     310.200 300.300 

          

Indtægter i alt sejladsområdet     910.200 910.444 

          

Forventet regnskab for Sejladsområdet 2017       64.593 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen om det forventede regnskab til efterretning.  
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Referat 

Indstilling godkendt.  
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Punkt 13. Budgetforslag 2018 – sejladsområdet 

 

Baggrund 

Herunder præsenterer Sekretariatet budgetforslag for sejladsområdet 2018. 

 

Sekretariatet bemærkninger 

Indtægter. Indtægterne afhænger af antallet af koncessioner i brug (både langturs og 

timekoncessioner) samt antallet af registrerede både og gæstemotorbåde. Det antages i 

budgetforslaget for 2018, at antallet af koncessioner bliver lavere end i 2018. Dette skyldes 

forventede nedjusteringer for udlejere på Gudenåens nordlige strækning. Der har kun været enkelte 

henvendelser fra evt. kommende nye udlejere til sæson 2018, og ingen af disse har for nuværende 

søgt om godkendelse som udlejer. Det antages, at antallet af registrerede både og gæstemotorbåde 

er uændret set i forhold til tidligere år.  

Udgifter. Koordinatorens løn er fremskrevet til 2018 niveau (inkl. teknologileje og overhead) og det 

estimeres, at 50% af koordinatorens arbejdstid i 2018 bruges på sejladsområdet – en udgift på 

400.000 kr. 

Udgiften til drift, udvikling og support af hjemmesider er som vanligt samlet set den største udgift 

fraregnet lønudgiften. Den største enkeltpost er 200.000 kr. afsat til udvikling af en helt ny 

gæstemærkeløsning til strækningen Tørring – Klostermølle, en udgift som følge af beslutning på 

Gudenåkomitéens møde 23. juni 2017 alene påhviler sejladsbudgettet. Det indhentede tilbud på 

149.000 kr. fra firmaet Display for læsningen er ikke et fastpristilbud, hvorfor der er indlagt en 

økonomisk buffer i budgettet for denne post. 

Udgifter til de øvrige poster er stort set uændrede fra tidligere års budgetter. 
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 Udgifter Indtægter 
Budgetforslag 2018 Sejladsområdet 

Lønudgifter – koordinator* 400.000 

 Lønudgifter - kommunale medarbejdere 0 

 Drift og support af hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk 60.000 

 Udvikling på www.sejladspaagudenaaen.dk 30.000 

 Udvikling af elektronisk gæstemærkesystem 200.000 

 Drift og support af hjemmesiden GudenåSkyen 60.000 

 Udvikling på GudenåSkyen 40.000 

 Grafisk konsulent (kortfolder og tryk) 60.000 

 Årlig udgift til betalingsmodul 5.000 

 Mødeafholdelse 10.000 

 Ydelse til økonomikonsulent 18.500 

 Juridisk bistand 5.000 
 

Diverse  3.400 

 Gebyr på bådregistrering 

 

600.000 

Gebyr på udlejningskoncessioner   291.900 

  891.900 891.900 

*lønudgiften indeholder teknologileje samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren forventes i 2018 at deles ligeligt 

mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget. 

 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen godkender budgetforslaget for sejladsområdet 2018 

 

 

Referat 

Indstilling godkendt.  
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Punkt 14. Orientering om udlejningssejladsen på Gudenåen 

 

Baggrund 

I 2017 begyndte en ny koncessionsperiode, der strækker sig til 2020 med mulighed for 2x2 års 

administrativ forlængelse. Sekretariatet orienterer om hvordan det første år i koncessionsperioden er 

forløbet.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Følgende vedr. sejladssæson 2071 kan konkluderes ud fra løbende dialog med udlejerne samt data 

indtastet af udlejerne i det elektroniske sejladshåndteringssystemet: systemet har været fuldstændigt 

driftsikkert (ingen nedbrud); det ikke har været nødvendigt at fejlmelde; der har ikke været tilfælde 

af misbrug eller forsøg på misbrug af sejldage; der har på et hvert givent tidspunkt i 2017 været 

dage nok til alle udlejere – systemet har på intet tidspunkt begrænset en eneste udlejer i at sælge en 

sejlads til en kunde; der er fortsat dage tilbage til udlejningssejlads på strækningen Tørring-

Klostermølle (ca. ¼ tilbage). Det første år med den nye koncessionsordning med tilhørende nyt IT 

system er således gået godt.  

 

Antallet af langtursudlejere til ikke-motoriserede fartøjer er fortsat uændret fra sidste 

koncessionsperiode til indeværende koncessionsperiode. Det er antallet af koncessioner ikke. 

Fraværet af strækningsopdelte koncessioner i indeværende koncessionsordning har medført en 

nedskalering af koncessionsantallet. Sekretariatet havde budgetteret med en mindre nedsættelse i 

det totale koncessionsantal (33 koncessioner mindre), men den faktiske difference mlm. 2016 og 

2017 viste sig at være større end budgetteret – der er således totalt set erhvervet 53 koncessioner 

mindre i 2017 (i alt 1.001 fordelt på 846 langturskoncessioner og 155 timekoncessioner) end i 2016 

(i alt 1.054). Sekretariatet forventer på baggrund af forhåndstilkendegivelser et endnu lavere samlet 

koncessionsantal i 2018; disse forhåndenværende oplysninger er indregnet i budgetforslag 2018 for 

sejladsområdet (se tidligere dagsordenpunkt).  

 

Der er sket en minimal ændring i sammensætningen set ift. sidste koncessionsperiode. Horsens 

kommune har fået en ny langtursudlejer (Vestbirk Camping – tidligere kun timekoncessioner), 

mens Skanderborg kommune har mistet en langtursudlejer, da Danhostel Skanderborg i 

indeværende koncessionsperiode omvendt har skiftet langturskoncessionerne ud med 

timekoncessioner. Indeværende ordning, hvor langturskoncessioner ikke længere er forbeholdt 

bestemte fartøjstyper har endvidere medført, at en Silkeborgbaseret udlejer har valgt at skifte 

timekoncessionerne ud med langturskoncessioner til motoriseret udlejningssejlads. 

 

Alle udlejere med koncessioner til ikke-motoriseret sejlads har kunnet tilbyde deres kunder en 

sejlads på strækningen Tørring – Klostermølle, men ikke alle har benyttet sig af muligheden.  Den 

tidligere koncessionsordning fastlagde et 4 årigt udlejningsmaksimum for udlejere, der via udbuddet 

i 2012 havde erhvervet koncessioner til denne strækning. Dette udlejerspecifikke 

udlejningsmaksimum eksisterer ikke i indeværende koncessionsordning. Heraf følger, at udlejere, 

der i tidligere koncessionsordning havde en større efterspørgsel end det var muligt at efterkomme, 

nu kan imødekomme kundernes ønske.  
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På baggrund af de informationer Sekretariatet har i hænde, ser det ikke ud til, at indeværende 

koncessionsordning har medført ændringer i antal overnatninger på kommunale teltpladser på 

strækningen Tørring-Klostermølle. Et øget behov for parkering i starten af sejladssæsonen ved 

Aastedbro Teltplads er imødekommet af Hedensted kommune, men dette behov er også fremsat 

under den tidligere koncessionsperiode.  

 

Dialogmøder. 

Sekretariatet har siden sidste komitémøde afholdt endnu et konstruktivt dialogmøde 5. september 

2017 med langtursudlejerne. Udlejerne gav udtryk for at have haft let ved at anvende systemet; også 

de udlejere, der havde valgt at stå uden for testgruppen.  Det blev aftalt, at der i 2018 anvendes 

samme adviseringstyper og niveauer (hamstringsdetektion). På dialogmødet blev forbedringsforslag 

til effektivisering af brugen af det elektroniske sejladshåndteringssystem for den del at sejladsen, 

der foregår på strækningen Mossø-Randers, drøftet, og et forslag til løsning er fremkommet i 

samarbejde mellem udvalgte udlejere og Sekretariatet.   

 

Sekretariatet fik på dialogmødet positive tilbagemeldinger fra udlejerene i relation til de af 

GudenåSamarbejdet opsatte skilte på broerne i GudenåSystemet og koblingen heraf med 

kanofolderen (de navngivne broer på kanofolderne letter de sejlendes navigation på åen). 

 

Der er som udgangspunkt aftalt 2 dialogmøder i 2018. 

 

 

Bilag 

Bilag 11: Mødeopsummering_7. dialogmøde 5. september 2017 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning  

 

 

Referat 

Indstilling godkendt. 

 

Ordningen og systemet kombinerer benyttelse og beskyttelse. Der skal løbende holdes øje med 

mængden af udlejningssejlads i relation til de tilladte niveauer.  
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Punkt 15. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Baggrund 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop 

været afholdt møde 9. november 2017 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Sekretariatet 

orienterer om mødet. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Brugerrådet blev indledningsvist orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder 

af relevans for Brugerrådet. Derudover blev bl.a. følgende emner vendt: sejladskontrol 2017, 

sejladsstatistik 2017, størrelsen af motoriserede fartøjer set i relation til andre brugergruppes 

anvendelsesmuligheder af GudenåSystemet (sikker sejlads). Emnerne fremgår af vedlagte bilag. 

 

Politiet deltog som på mødet som særlig inviteret gæst for at drøfte sejladskontrol og den oplevede 

fartproblematik i GudenåSystemet.  

 

Mødet var det sidste i den indeværende funktionsperiode for Brugerrådet, hvorfor 

ansøgningsprocedure- og frist for medlemskab i perioden 2018-2021 blev gennemgået. 

 

 

Bilag: 

Bilag 12: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 9. november 2017 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstilling godkendt.  
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Punkt 16.  Punkter til næste møde  

Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det kommende 

komitémøde. Mødet holdes 9. marts 2018 i Silkeborg kommune – nærmere lokalitet vil fremgå af 

mødeindkaldelsen og dagsordensmaterialet.  

Mødet vil være det første i rækken for den nykonstituerede komité, hvis funktionsperiode efter 

kommunalbestyrelsernes vedtagelse af de nye vedtægter i 2016 nu følger den kommunale 

valgperiode.  

 

Sekretariatet foreslår følgende mulige emner til dagsordenen:  

 Konstituering 

 Introduktion til Gudenåkomitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder 

 Drøftelse af indhold på møderne i 2018, herunder beslutning om 

studietur/studiebesøg/temamøde 

 VOS 

 Sammensætning af det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen 

 Orientering fra GudenåSamarbejdet om resultatet af opgaven med at vurdere mulighederne 

vedr. det turistmæssige potentiale ved de forskellige løsningsmodeller vedr. Gudenåens 

fremtidige forløb ved Tange Sø 

 Regnskabsaflæggelse for Gudenåkomitéen (2017) 

 Regnskabsaflæggelse for Sejladsområdet (2017) 

 Budgetforslag for Gudenåkomitéen (2019) 
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Punkt 17. Eventuelt  

Den hydrauliske model i C2C projektet er udsendt som fastprisudbud til 3 firmaer. 

Jens Szabo gjorde opmærksom på en figur fra Viden Om Gudenåen, der viser vandets vej til havet 

(se også herunder) 

 

 

http://videnomgudenaaen.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/Videnomgudenaaen/PDF-filer/gudenaa_bundkote_sbn_naturplan.pdf?la=da

