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Referat af møde i Gudenåkomitéen den 10. december 2010 
 
Mødet blev afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg. 
 
Deltagere: Se side 6 
 
 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 
Formanden for Gudenåkomitéen, Hans Okholm, bød velkommen og deltagerne 
præsenterede sig. Dagsordnen blev godkendt med en enkelt ændring til rækkefølgen af 
indlæg. 
 

2. Introduktion til vandplanen for Randers Fjord 
Peter Kaarup, Kontorchef i Miljøcenter Århus, fortalte, om vandplanerne.   
 
Det spurgtes til kompensation til vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer. Peter 
oplyste, at der sandsynligvis vil blive tale om en fuld kompensation til projekterne. Da der 
formodentlig ikke er afsat tilstrækkelige økonomiske midler, skal projekterne prioriteres.  
 
Der spurgt til antallet af hektar, der skal kompenseres for i forbindelse med ændret 
vandløbsvedligeholdelse. Peter nævnte, at det endnu er uklart, hvor mange hektar der 
skal kompenseres for. Da kompensation skal ske via landdistriktsprogrammet, vil det ikke 
være muligt at give kompensation til ikke-landbrugsarealer, som f.eks. haver. Der er 
endnu ikke taget stilling til om andre arealer, der ikke ligger direkte ned til et 
vandløbsforløb, hvor der er planlagt ændret vedligeholdelse, kan modtage kompensation 
(f.eks. areal opstrøms indsatsområde). 
 
Der blev spurgt, hvem der skal udarbejde analyse af sandsynlige oversvømmelsesområder 
i forbindelse med ændret vedligeholdelse. Peter svarede, at dette er noget, som bliver 
vurderet i de nedsatte arbejdsgrupper. Dog mente Peter, at det vil være svært for staten 
at foretage analyserne, idet de ikke er bekendte med regulativerne, og at opgaven derfor 
sandsynligvis tilfalder kommunerne.  
 
P-ådale blev drøftet, idet der blev spurgt til udpegningsgrundlaget, og til hvordan 
frivillighed forestilles muligt. Peter nævnte, at P-ådale er udvalgt ud fra beliggenhed 
(lavbundsarealer) og ikke ud fra nøje kendskab til oplandet. For så vidt angik frivillighed 
blandt lodsejere mente Peter ikke, at det vil blive et problem i Gudenåens opland, da her 
er stort potentiale for P-ådale.  
 
Der blev spurgt til de mange udskydelser af indsatser. Peter nævnte, at indsatserne ofte 
er udskudt, fordi man afventer effekten af forbedret spildevandsrensning. Såfremt 
spildevandsrensning viser sig ikke at være tilstrækkelig, vil der skulle udføres indsats i den 
nye vandplan fra 2015.  
 
Der blev stillet spørgsmål til finansieringen af sø-restaurering ved hjælp af aluminium 
fældning af fosfor. Peter oplyste, at der er afsat 5 mio. kr. til dette på landsplan. 
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Der blev anmodet om information om tidsplanen for vandplanen. Peter oplyste, at det 
endnu ikke er fastsat, hvornår de vedtagne planer offentliggøres. Danmark har modtaget 
en åbningsskrivelse af EU, idet processen omkring indførsel af vand- og naturplaner er 
forsinket. Dette sætter sandsynligvis pres på systemet. For så vidt angår de nedsatte 
arbejdsgrupper oplystes, at arbejdsgrupperne skal have afsluttet deres arbejde inden 
høringsfristens udløb den 6. april 2011, med undtagelse af kvælstofsgruppen, som har 
hele 2011 til at finde en model for fjernelse af de 10.000 ton kvælstof, der mangler.  
 
Adspurgt til Miljømålslovens tidsfrister oplyste Peter, at der ikke er ændret ved disse 
frister. 
 
Det vanskelige i at fremsende høringssvar til en ufuldstændig vandplan blev påpeget. 
Peter opfordrede til at fremsende høringssvar på trods af, at alt ikke er fastlagt, og 
nævnte, at arbejdsgruppernes bidrag hovedsagligt vedrører implementering af planen.  
 
 

3. Præsentation fra KL 
Gyrite Brandt, Specialkonsulent i KL, holdt oplæg om KL’s arbejde i forbindelse med 
udarbejdelsen af vand- og naturplaner.  
 
Gyrite oplyste, at KL forventer, at de kommunale handleplaner vil være vedtaget i 2012, 
og at den konkrete indsats således skal finde sted i perioden 2012-2015. 
 
For så vidt angik økonomi nævnte Gyrite, at KL ikke har mulighed for at forhandle om DUT 
midler før vandplanerne er endelige. KL arbejder for, at kommunerne får fuld 
kompensation for arbejdet inklusiv fuld kompensation for de administrative omkostninger. 
KL udarbejder en liste over de opgaver, som vandplanerne vil medføre, og kommunerne 
vil få mulighed for at komme med input til denne liste. 
 
KL påtænker at udarbejde et paradigme til handleplan i samarbejde med et par 
kommuner. Paradigmet vil blive fremsendt til kommunerne, som herefter kan bruge 
paradigmet til deres handleplan, hvis de ønsker det.  
 
Gyrite oplyste, at de nedsatte arbejdsgrupper skal afrapportere den 31. januar 2011, og 
at KL sidder med i alle arbejdsgrupperne. For så vidt angår baseline for 
spildevandsindsatsen, er arbejdsgruppen bekendt med, at spildevandsindsatsen er ulige 
fordelt i landet. Der arbejdes derfor på, at baselineindsatsen ikke skal kræves færdig 
inden 2015. 
 
Der blev spurgt til kloakering og opsplitningen af spildevandsforsyninger i A/S. Gyrite 
oplyste, at KL er i gang med at vurdere den juridiske stilling efter denne opsplitning.  
 
Der blev henvist til problemstilling omkring lodsejere, der ikke vil blive kompenseret, fordi 
de ikke har landbrugsjord ned til vandløbet med ændret vedligeholdelse. KL oplyste, at 
denne udfordring ikke fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, men at KL vil anmode 
om, at der tages stilling til dette.  
 
For så vidt angik sø-restaurering nævntes, at intern belastning i søerne ikke alene udgør 
forureningsproblemerne i søerne, idet der fortsat sker udledning til søerne fra eksterne 
kilder. Gyrite anmodende Poul om at fremsende mail med en beskrivelse af 
problematikken. 
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Det nævntes, at vandindvinding kan blive et problem for de enkelte kommuner, f.eks. i 
Skanderborg Kommune, der deler grundvandsmagasin med Aarhus Kommune. 
Vandplanerne mangler en planlægning af grundvandsressourcerne. Gyrite opfordrede til at 
inkludere dette i høringssvaret, idet en koordinering kommunerne imellem er vigtig, hvis 
grundvandsmagasinerne deles.   
 
 

4. Status på vandoplandsplanen (VOP)  
Formanden for vandoplandsstyregruppen, Nels Markussen, oplyste, at der den 1. 
december 2010 blev fremsendt en status til staten om de 5 vådområdeprojekter i Randers 
Fjords opland. Nels kunne oplyste, at kun projektet i Favrskov Kommune (Vissing Enge), 
gik planmæssigt.  
 
For så vidt angik Romalt Enge i Randers Kommune var det endnu ikke vedtaget, om 
området skulle anvendes til sedimentoplæg eller til vådområde. Sagen skulle drøftes i 
byrådet mandag den 13. december 2010. 
 
Projektet Udmarksgrøften i Aarhus Kommune vil sandsynligvis ikke kunne gennemføres, 
idet den største lodsejer ikke ønsker at deltage i projektet. 
 
Skjern-Hovedgård projektet i Viborg Kommune er omdannet til et kommunalt projekt og 
vil sandsynligvis kun komme til at omfatte den største lodsejer i projektområdet. Næste 
skridt er ansøgning om midler til forundersøgelsen.  
 
Forundersøgelserne er i gang for så vidt angår Termestrup Enge projektet i Syddjurs 
Kommune. 
 
Nels gjorde opmærksom på, at Gudenåkomitéen må være forberedt på, at staten vil 
forespørge til fremgang i projekterne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at have 
alternative projekter klar, hvis ét eller flere af de foreslåede projekter må opgives. Nels 
indkalder til et teknikermøde med henblik på at få udarbejdet en prioriteringsliste over 
alternative projekter. Teknikergruppens anbefalinger skal herefter præsenteres på næste 
møde i Gudenåkomiteen den 26. januar 2011.  
  
 

5. Vision for Gudenåen 
Gudenåkomitéens formand, Hans Okholm, præsenterede Vision for Gudenåen. Der har 
været afholdt møde om visionen, hvor alle borgmestre i de 7 Gudenåkommuner var 
inviterede. Der var stor opbakning til visionen. Hans påpegede, at visionen skal være på 
et overordnet niveau, hvor alle kommuner kan være enige.  
 
Hans lagde op til, at trækstien skal indgå i visionen, da der er tale om et nationalt 
klenodie, som bør reetableres. Tange Sø skal bevares, da der også her er tale om 
væsentlige kulturhistoriske værdier. Visionen kan komme til at indeholde forslag om at 
etablere et større omløbsstryg uden om Tange Sø. Hans oplyste, at der er bevilliget penge 
til projekt omkring solbåde på Silkeborg Søerne, og at miljøvenlig sejlads også kan være 
en del af visionen.  
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Den 8. eller 9. februar 2011 blive alle kommunerne inviteret til workshop om visionen, 
hvor visionen skal udarbejdes yderligere. [Dato for workshoppen er nu fastsat til den 9. 
februar 2011/red.] 
 
 

6. Arbejdet med det fælles høringssvar for vandplanen for Randers Fjord 
Styregruppens formand, Morten Horsfeldt Jespersen, orienterede om status og tidsplan for 
udarbejdelse af Gudenåkomitéens høringssvar. Der var nedsat en styregruppe og 6 faglige 
undergrupper. Der vil blive udarbejdet to produkter – et politisk høringssvar med 
hovedkonklusioner samt et teknisk baggrundsnotat.  
 
Morten nævnte, at KL afholder konference den 18. januar 2011 om vand- og 
naturplanerne for kommunale chefer og nøglemedarbejdere i Vejle.  
 
Det aftaltes at afholde møder i Gudenåkomitéen den 26. januar 2011 og den 1. april 2011 
– begge dage fra kl. 9.00 til 12.00. 

 
 

7. Godkendelse budget for Gudenåkomiteen 2011 
Morten Horsfeldt Jespersen præsenterede udkast til Gudenåkomitéens budget 2011 og 
nævnte, at der vil blive fremsendt en regning til kommunerne for 2010 inden årets 
udgang.  
 
Favrskov Kommune påpegede, at udgifterne i budgettet var noget højere end tidligere 
stillet i udgift – herunder var diverse steget fra 50.000 kr. til 340.000 kr. Det var Favrskov 
Kommunes opfattelse, at disse udgifter, særligt på sejladssiden, burde kunne begrænses. 
Da Favrskov Kommune har meget få sejladsinteresser, foreslog Charlotte Green at fordele 
udgifter til brugerrådet efter en anden fordelingsnøgle end den, der er fastsat i 
Gudenåkomiteen vedtægter.  
 
Hans Brok-Brandi oplyste, at udgifterne til brugerrådet kan reduceres ved at reducere 
koordinatorens arbejdstimer for brugerrådet.  
 
Det aftaltes at arbejde videre med budgettet og drøfte det igen på næste møde i 
Gudenåkomiteen. 
 
 

8. Nyt fra Brugerrådet for sejlads 
Formanden for Brugerrådet, Hans Brok-Brandi, oplyste, at brugerbetaling er godkendt i 
alle Gudenåkommunerne. Det elektroniske bådregistreringssystem virker og er 
tilgængeligt fra Gudenåkomitéens hjemmeside. Der har været afholdt kurser for 
sagsbehandlerne i det nye system, og der påtænkes afholdt flere af den slags kurser. Der 
er bestilt et betalingsmodul til det elektroniske bådregister, så betaling for bådregistrering 
kan foretages ved hjælp af Dankort over internettet. Systemet er formodentlig klar til at 
modtage betalinger fra den 5. februar 2011. Det skal også være muligt at købe gæstekort 
fra hjemmesiden, så gæstesejlende ikke er afhængige af åbningstiderne hos de få 
forhandlere, der sælger gæstekort. 
 
Hans oplyste endvidere, at de nuværende udlejningskoncessioner udløber ved årsskiftet. 
Skov- og Naturstyrelsen har tidligere meddelt, at 1.025 koncessioner ikke påvirker 
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Gudenåsystemet negativt, og brugerrådet vil derfor i 2011 -2012 giver tilladelse til 
maximalt 1.025 kanokoncessioner.  
 
Muligheden for at søge udlejningskoncession gældende i 2011-2012 har været 
annonceret, og flere nye aktører har ansøgt. Brugerrådet forventer, at de nye 
koncessioner er meddelt inden årsskiftet.  
 
I 2011 vil koncessionerne blive sendt i offentligt udbud (som besluttet af Gudenåkomiteen 
på møde den 13. september 2010). De nye koncessioner uddelt i udbudsrunden vil først 
komme til at gælde fra 2013, da eksisterende koncessionsholdere, som evt. ikke vinder 
udbuddet, skal have tid til at afvikle deres forretning.  
 
Hans nævnte, at koncessionerne er ganske værdifulde, og at der er eksempler på, at de er 
blevet handlet til endog store summer. Hans nævnte, at der i forbindelse med udbuddet er 
mulighed for at tage penge for koncessionerne.  
 
Hans oplyste, at høringsnotatet om revisionen af sejladsbekendtgørelsen er fremsendt til 
Skov- og Naturstyrelsen med alle bemærkninger til notatet vedhæftet. Skov- og 
Naturstyrelsen har ansat en ekstern jurist til at varetage udarbejdelsen af udkast til 
revideret bekendtgørelse, som efterfølgende vil blive sendt i høring.  
 
Hans mindede om, at der er udviklet et fælles skiltekoncept, som alle er velkomne til at 
anvende, så brugervenligheden øges. Skov- og Naturstyrelsen har kontaktet brugerrådet, 
idet de arbejder på at udvikle hjemmesiden www.udinaturen.dk med flere oplysninger. 
Hans adspurgte til, om brugerrådet og Gudenåkomiteen skal deltager i dette projekt, som 
blot vil kræve levering af data. Der var umiddelbart stemning for at deltage.  
 
Skanderborg Kommune har haft formandskabet for brugerrådet i 4 år og ønsker nu at 
videregive formandskabet. Hans foreslog, at formandskabet følger koordinatoren, og at 
der derfor er Silkeborg kommune, der overtager formandskabet fra 2011. Der var enighed 
om, at Silkeborg overtager formandsposten for brugerrådet. Favrskov kunne ikke tilslutte 
sig forslaget, om, at formandskabet følger koordinatoren. Det skyldes, at Favrskov 
Kommune har meget begrænsede sejladsinteresser og derfor ikke ønsker at varetage 
denne administrative funktion. Favrskov Kommune mente, at funktionen burde forvaltes 
af de kommuner som har store sejladsinteresser. Dette blev illustreret med henvisning til 
en tidligere udarbejdet fordelingsnøgle for sejladsinteresser i Gudenåen.  
 
 

9.  Aftale om næste møde og forslag til emner  
De to næste møder i Gudenåkomitéen afholdes den 26. januar 2011 og den 1. april 
2011 – begge dage fra kl. 9.00 til kl. 12.00. 
 
På det først møde skal følgende emner drøftes: 

• Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord 
• Vandoplandsplanen – alternative projekter 
• Gudenåkomitéens budget for 2011 og regnskab for 2010 

 
 

10. Eventuelt  
Intet 
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen den 10. december 2010  
 

 

Kommune  Navn____________________________________ 

Politikere 

Silkeborg  Hans Okholm 

Favrskov  Charlotte Green 

Viborg  Claus Clausen 

Randers   Jørgen Bruno Andersen 

Horsens  Hans Bang  

 

Teknikere 

Silkeborg  Morten Horsfeldt Jespersen 

Silkeborg   Poul Hald Møller 

Skanderborg   Hans Brok-Brandi 

Randers   Nels Markussen 

Viborg  Jørgen Jørgensen 

Horsens  Keld Rasmussen 

Hedensted  Anne Schmidt Andersen 

Hedensted  Peter Svane Knudsen 

Favrskov  Ann Ammitzbo 

Favrskov  Jens Albert Hansen 

Gudenåkomitéen Maibritt Langfeldt Sørensen 

 

Eksterne oplægsholdere 

Miljøcenter Århus Peter Kaarup 

KL  Gyrite Brandt  

 


