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20. november 2007 

Miljø og Teknik 
Natur og Vand 
Laksetorvet 
DK-8900 Randers 
 
Telefon  +45 89 15 1850 
Telefax  +45 89151660 
 
ove.noerregaard@randers.dk 
www.randers.dk 

Beslutningsreferat fra mødet for de 13 kommuner i oplandet til Gudenåen.   
 

Mødested: Det gl. rådhus i Randers. 
Til stede:  

• Hans Jørgen Hvideland, Hedensted Kommune. E-mail: hansjørgen.hvideland@hedensted.dk 
• Peder Porse, Skanderborg Kommune. PP@PederPorse.dk 
• Jens Erik Jensen, Skanderborg Kommune. E-mail: jens.erik.jensen@skanderborg.dk 
• Hans Brok Brandi, Skanderborg Kommune. E-mail: hans.brok-brandi@skanderborg.dk 
• Keld Rasmussen, Horsens Kommune. E-mail: kdf@horsens.dk 
• Jytte Holm, Horsens Kommune. E-mail: jytte.holm@horsens.dk 
• Karin Hvidberg Nilsson, Favrskov Kommune E-mail: kahn@favrskov.dk 
• Kurt Andreasen, Favrskov Kommune. 
• Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune. E-mail: 

Morten.Horsfeldtjespersen@silkeborg.dk 
• Leif Bæk, Silkeborg Kommune. E-mail: leif.baek@silkeborg.dk 
• Hanne Henriksen, Syddjurs Kommune. E-mail: hah@syddjurs.dk 
• Sten Ravn Christensen, Syddjurs Kommune. 
• Peter Dalgas Kruse, Norddjurs Kommune. E-mail: pdk@norddjurs.dk 
• Peter Kaarup, Miljøcenter Århus. E-mail: petkje@aa.mim.dk 
• Anders Buhl Christensen, Randers Kommune. E-mail: abc@randers.dk 
• Ove Nørregaard, Randers Kommune, (referent). E-mail: Ove.noerregaard@randers.dk 
• Nels Markussen, Randers Kommune. E-mail: NGM@randers.dk 

 
Afbud fra: Odder-, Århus-, Ikast-Brande-, Vejle-, og Viborg kommuner 

 
1.  Velkomst 

Formand for Gudenåkomiteen Anders Buhl Christensen, bød 
velkommen til mødet. Teknikergruppen har udarbejdet udkast til 
svar til Miljøcenter Århus. Udkastet er drøftet og vedtaget i 
Gudenåkomiteen (de 7 kommuner) og vi skal nu drøfte svaret med 
alle 13 kommuner i oplandet til Gudenåen.  
 

2.  Idefasen – Opstart på vandplanlægningen.   
Peter Kaarup, Miljøcenter Århus, gennemgik formål og baggrund 
for idefasen, risikoanalysen og væsentlige 
vandforvaltningsmæssig foranstaltninger. I det følgende er angivet 
væsentlig punkter fra gennemgangen: 
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Risikoanalysen er udarbejdet ud fra regionsplanmål – altså ikke ud 
fra de nye mål, som vi ikke kender. I fremtiden kommer der 
ensartede mål, som også skal udgøre grundlaget for vurdering af 
de økonomiske omkostninger.  
 
Kvalitetsmålene er altså ikke endelig fastlagt endnu. På 
nuværende tidspunkt arbejdes med de mål, der er indmeldt til EU.  
 
EU interkalibrerer målene. Regeringen og EU fastlægger målene, 
som så skal omsættes til de enkelte områder. Målene kan være 
højere eller lavere end regionsplanmålene.   
 
Man kan godt forestille sig, at det er nødvendigt med lovændringer 
for at gennemføre vandplanerne. Det kikkes der på nu. 
 
Der er en erkendelse af, at det er nødvendigt med flere 
generationer af vandplaner.  
 
Miljøcentret er påbegyndt arbejdet med indsatsnotater. Der vil 
være møder og dialog med kommunerne i 2008. Kommunerne vil 
få udkast til forslag til vandplan til høring i løbet af sommer 2008. 
Det endelig planudkast vil komme i høring 22. december 2008.  
 

3.  Gudenåkomitéen – samarbejdet om idéfasen  
Nels Markussen gennemgik baggrunden for Gudenå-samarbejdet 
og Gudenåkomitéens opgaver. Dernæst gennemgik han det 
konkrete samarbejde, der har været med at udforme svaret til 
Miljøcenter Århus. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og 
tekniske grupper, som har udarbejdet dels et politisk notat med en 
række anbefalinger, dels et baggrundsnotat, som uddyber 
anbefalingerne.  
 

4. Fælles høringssvar til Miljøcenter Århus. 
Anders Buhl Christensen oplyste, at svaret blev drøftet på mødet i  
Gudenåkomitéen den 26. oktober. Her blev man enige om flere 
ændringer, og med dem indarbejdet i svaret er der enighed i 
Gudenåkomiteen om forudsætningerne/anbefalingerne. Anders 
Buhl Christensen roste svaret, som jo skal ses som overordnede 
bemærkninger. Det så er op til de enkelte kommuner at forholde 
sig til de mere lokale forhold.  
På mødet den 26. oktober blev det også besluttet, at 
baggrundsnotatet, som uddyber de politiske anbefalinger, sendes 
med som bilag til Gudenåkomiteens bemærkninger.  
 
Nels Markussen gennemgik Gudenåkomiteens bemærkninger og 
der fandt en drøftelse sted af de enkelte anbefalinger. Efter mødet 
i Gudenåkomiteen den 26. oktober er der tilføjet et nyt pkt. P 
(Gudenåkomiteen forventer, at vådområdeprojektet etableres 
under hensyntagen til de naturmæssige, rekreative og 
kulturhistoriske interesse). Da det er en ændring i forhold til det, 
som flere kommuner har forelagt deres udvalg og da anbefalingen 



 - 3 - 

 3 

til dels er ”dækket ind” af punkterne L og M, var der enighed om at 
slette punktet. Med denne ændring var der enighed om og 
opbakning til bemærkningerne.  
 
Det ”endelige forslag” til Gudenåkomiteens bemærkninger er 
vedlagt - dateret 12. november 2007. 
 
Anders Buhl Christensen pointerede, at vi hver især har et ansvar 
for at agitere for det politiske papir – som der nu er enighed om – i 
vores bagland.  Det er ikke muligt at ændre i det, hvis der skulle 
komme yderligere bemærkninger. Vi vil gerne have 
tilkendegivelser fra kommunerne, om de tilslutter sig 
Gudenåkomiteens bemærkninger. Men hører vi ikke fra enkelte 
kommuner, går vi ud fra, at de tilslutter sig. 
 
Eventuelle tilkendegivelser skal – om muligt – være Randers 
Kommune i hænde senest den 14. december 2007. 
 
Baggrundsnotatet blev kort drøftet og der var enkelte 
bemærkninger/spørgsmål til notatet. På mødet i Gudenåkomiteen 
den 26. oktober blev det besluttet at rette baggrundsnotatet til, så 
der er fuld overensstemmelse med Gudenåkomiteens 
anbefalinger. I den forbindelse kom der ændringer til 
baggrundsnotatet fra Viborg og Horsens kommuner. Det blev 
besluttet ikke at foretage yderligere ændringer i baggrundsnotatet. 
Baggrundsnotatet – dateret 5.november 2007 - er vedlagt som 
bilag 
 
De enkelte kommuner redegjorde for status for deres 
bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen.  

 
5.  Eventuelt. 

Anders Buhl Christensen oplyste, at Gudenåkomiteen har 
besluttet at afholde en Gudenåkonference i april måned næste år. 
Konferencen er for alle kommuner og interesseorganisationer i 
oplandet til Gudenåen og afholdes gerne i samarbejde med 
Miljøcenter Århus. Teknikergruppen melder en dato ud inden jul 
for konferencen. Silkeborg Kommune kan ikke uge 17.  
 
 
 
Anders Buhl Christensen takkede for et godt møde.  


