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Dagsorden: 

 

1. Velkomst (kl. 09.05 – 09.10) 

v./ Torsten Nielsen   

 

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

v./ Torsten Nielsen   

 

3. Introduktion til Gudenåkomitéen (kl. 09.15 – 09.45) 

v./ Jørgen Jørgensen  

 

4. Næstformandskab Gudenåkomitéen 2014 og 2015 (kl. 09.45 – 10.00) 

v./ Torsten Nielsen  

 

Pause (kl. 10.00 – 10.10) 

Alle 13 kommuner i Vandoplandet til Randers Fjord er inviteret til punkt 5 og 6. 

 

5. Etablering af Vandråd i Randers Fjord oplandet (kl. 10.10 – 10.30) 

v./ Jørgen Jørgensen  

 

6. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 10.30 – 10.35) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen  

 

Pause (kl. 10.35 – 10.45) 

 

7. Introduktion til GudenåSamarbejdet (10.45 – 11.30) 

v./ Anni Nørskov Mørch og præsentation af GudenåKortet ved Claus Moestrup 

 

8. Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen og for sejladsområdet (kl. 11.30 – 11.40) 

v./ Jørgen Jørgensen 

 

9. Punkter til næste møde (kl. 11.40 – 11.50) 

v./ Torsten Nielsen 

 

10. Eventuelt (kl. 11.50 – 12.00) 

v./ Torsten Nielsen 

 

 

Frokost (kl. 12.00 – 12.30) 

 

mailto:makla@viborg.dk
http://www.gudenaakomiteen.dk/
http://www.viborg.dk/
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Bilagsoversigt 

 

Der er vedlagt i alt 19 bilag til denne dagsorden 

Bilag 1: Referat_Gudenåkomitéens møde_13_12_13 

Bilag 2: Notat om Gudenåkomiteen 

Bilag 3: Detaljeret budget for Gudenåkomitéens aktiviteter 2014 

Bilag 4: Bekendtgørelse nr 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen  

Bilag 5: Notat_Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) 

Bilag 6: Udkast til bekendtgørelse om vandråd 

Bilag 7: Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord 

Bilag 8: N-VOP for Randers Fjord 

Bilag 9: Kortbilag til N-VOP for Randers Fjord 

Bilag 10: Notat til Naturstyrelsen vedr. særlige udfordringer (2012)  

Bilag 11: P-VOP for Randers Fjord 

Bilag 12: Kortbilag til P-VOP for Randers Fjord 

Bilag 13: Notat til Naturstyrelsen vedr. særlige udfordringer (2013)  

Bilag 14: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen_4.juni 2012 

Bilag 15: Beskrivelse af GudenåKortets formål og arkitektur 
Bilag 16: Notat med skitser til GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering udarbejdet 

til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 

Bilag 17: Tidsplan og oversigt over GudenåSamarbejdets arbejde i 2014 _21. februar 2014 

Bilag 18: Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2013 

Bilag 19: Endeligt regnskab for sejladsområdet 2013 
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Deltagerliste  

 

Politisk deltagelse Organisation 

Torsten Nielsen  Viborg Kommune 

Lene Tingleff   Hedensted Kommune 

Ole Pilgaard  Horsens Kommune 

Jens Peter Hansen  Randers Kommune 

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Jarl Gorridsen  Silkeborg Kommune 

Jens Szabo  Skanderborg Kommune 

  

Teknisk deltagelse Organisation 

Jørgen Jørgensen  Viborg Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Hanne Stadsgaard Jensen  Viborg Kommune 

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers Kommune 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Hans Brok-Brandi  Skanderborg Kommune 

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Anette Marqvardsen  Hedensted Kommune 

Peter Holm Norddjurs Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat 

Anni Nørskov Mørch Gudenåkomitéens sekretariat 

 

Afbud Organisation 

Ann Ammitzbo  Favrskov Kommune 

Keld Andersen  Vejle Kommune 

Bent Mortensen  Odder Kommune 

Jesper Hahn-Pedersen  Ikast-Brande Kommune 

Mogens Bjørn Nielsen  Aarhus Kommune 

Lotta Dybdahl Sandsgaard  Norddjurs Kommune 

Morten Hundahl Pedersen  Syddjurs Kommune 
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Punkt 1. Velkomst 

 

Mødet starter med en præsentationsrunde, hvor de nye medlemmer fortæller om deres baggrund.  

 

 

Referat 
 

Mødets deltagere præsenterede sig. 
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Punkt 2. Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Referatet fra Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 er vedlagt (bilag 1).  

 

 

Bilag 
Bilag 1: Referat_Gudenåkomitéens møde_13_12_13 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 referatet fra Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 godkendes 

 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 21. februar 2014 godkendes 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingerne godkendt. 
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Punkt 3. Introduktion til Gudenåkomitéen 
 

 

Baggrund 

 

Gudenåkomitéen har i sit udgangspunkt været et samarbejde om fælles natur- og 

miljøproblemstillinger og tilknyttede administrative forhold med relation til Gudenåen, samt en 

fælles koordineret forvaltning af sejladsbestemmelser og koncessioner til kanosejlads på Gudenåen 

og dens søer. Gudenåkomitéens mødedatoer i 2014 er 21. februar, 23. maj, 12. september, 5. 

december. 

 

Som introduktion til Gudenåkomitéens nye medlemmer findes der i bilag 2 et notat om 

Gudenåkomitéen, og i bilag 3 ses budgettet for Gudenåkomitéen 2014. I det følgende skitseres kort 

de hovedområder Gudenåkomitéen arbejder med. 

 

 

Gudenåkomitéens nuværende opgaver 

  

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er et rådgivende organ nedsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 

416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen (se bilag 2 og 4).  Formålet er 

koordination af den rekreative sejlads på Gudenåen samt vejledning af myndighederne i 

Gudenåkommunerne om sejladsens regulering. 

 

Deltagerne i de 2 årlige møder er embedsmænd fra kommunerne i Gudenåkomitéen og relevante 

private og statslige interessenter (jf. § 3 i Brugerrådets forretningsorden på Gudenåkomitéens 

hjemmeside). Chefen for Gudenåkomitéens sekretariat har hidtil fungeret som formand for 

Brugerrådet. 

 

Vandoplandsstyregruppe (VOS) 

Danmark er opdelt i hovedvandoplande, og Gudenåen ligger i vandopland Randers Fjord. I hvert 

hovedvandopland  findes Vandoplandsstyregrupper (VOS), sammensat af kommunerne i oplandet. 

Kommunerne i oplandet til Gudenåen har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS. 

 

Miljøministeriet har fastlagt en økonomiske ramme for etablering af vådområder og ådalsprojekter. 

De har til formål at fjerne kvælstof og fosfor, som fastsat i udkastet til de statslige vandplaner. 

 

VOS udarbejder oplandsplaner, hvoraf mulige projekter med tilknyttet økonomi fremgår. VOS 

beslutter på det grundlag, hvilke projekter der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for og 

siden realiseres. På den baggrund indsender de relevante kommuner ansøgninger i prioriteret 

rækkefølge til Miljøministeriet. Arbejdet finansieres via søgte statslige bevillinger. 

 

Se også dagsordenspunkt 6 samt bilag 2. 

 

GudenåSamarbejdet 

GudenåSamarbejdet blev etableret i januar 2013 af Gudenåkomitéen. Det er et bredt samarbejde, 

der vil udvikle Gudenåområdets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser, så området bliver 

endnu mere attraktivt for beboere og turister. 
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Samarbejdet skal også sikre vidensdeling og synergi mellem kommunerne og de øvrige medlemmer 

omkring Gudenå-relaterede udviklingsprojekter.   

 

GudenåSamarbejdet har på nuværende tidspunkt ikke et selvstændigt budget, men Gudenåkomitéen 

har i sit budget afsat midler til aflønning af projektleder og til aktiviteter som konferenceafholdelse. 

GudenåSamarbejdets fremtid indholdsmæssigt, økonomisk og organisatorisk efter 31. december 

2014 er ikke afklaret.  

 

Se også dagsordenspunkt 7 og bilag 2 om GudenåSamarbejdet. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger  
 

Sekretariatet foreslår, at navn og kontaktinformationer på suppleanterne for fremtiden fremgår af 

hjemmesiden, og suppleanter modtager dagsorden og referater fra Gudenåkomitéens møder. 

 

Det foreslås, at beslutningsreferatet fremover godkendes i slutningen af selve mødet, hermed vil der 

hurtigere kunne lægges et godkendt referat på hjemmesiden. 

 

Som det fremgår af referat fra Gudenåkomiteens møde den 13. december 2013 planlægges 

vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen revideret inden udgangen af 2014. Indtil da 

videreføres arbejdet i Brugerrådet som hidtil. Det foreslås derfor, at chefen for Gudenåkomitéens 

sekretariat som hidtil fungerer som formand for Brugerrådet. 

 

 

Bilag 

 

Bilag 2: Notat om Gudenåkomitéen 

Bilag 3: Detaljeret budget for Gudenåkomitéens aktiviteter 2014 

Bilag 4: Bekendtgørelse nr 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 orienteringen tages til efterretning 
 

  Gudenåkomitéens medlemmer tager en indledende drøftelse om forventninger til og 

visioner for samarbejdet og samarbejdsformen i Gudenåkomitéen 

 

 navn og kontaktinformationer på suppleanterne lægges på hjemmesiden 
 

 suppleanter modtager dagsorden og referater 
 

 referatet godkendes fra og med dette møde i slutningen af selve mødet 
 

 chefen for Gudenåkomitéens sekretariat indtræder som hidtil som formand for Brugerrådet 

for Sejlads på Gudenåen 
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Referat 

Indstillingerne blev godkendt. 

Drøftelse om forventninger til og visioner for samarbejdet og samarbejdsformen i Gudenåkomitéen: 

 Gudenåkomitéen udtrykte fælles opbakning om følgende: Gudenå Visionen er det rigtige 

udgangspunkt for det fremadrettede arbejde. GudenåSamarbejdet skal sikres fremadrettet, så 

der fortsat er kontinuitet, fremdrift, samarbejde og synergi mellem forskellige 

udviklingsinitiativer langs Gudenåen. Langs Gudenåen har vi en fælles historie, som bør 

gøres tilgængelig og formidles sammenhængende på tværs af kommunegrænser til beboere 

og turister. Et sammenhængende stisystem er et vigtigt fælles mål. 

 

 Torsten Nielsen, Viborg: Gudenåkomitéen skal fortsat sætte overlæggeren højt i det arbejde, 

der har udgangspunkt i GudenåVisionen. 

 

 Jens Szabo, Skanderborg: Den rekreative infrastruktur er godt på vej. At gennemføre en 

vision om et sammenhængende stiforløb er et langsigtet projekt. I denne forbindelse bør en 

fælles model for faciliteter mm. til flere forskellige brugergrupper formidles til byrådene via 

Helhedsplanen. Synergimulighederne og de forskellige Gudenå-indsatser skal synliggøres 

undervejs. 

 

 Jarl Gorridsen, Silkeborg: Selvom det ikke er direkte formuleret i visionen, er det et 

væsentligt mål at arbejde for at styrke tilgængeligheden ved Gudenåen og muligheden for 

fortsat at have Gudenåen som sit levebrød. Vigtigt, at Gudenåkomitéen afklarer, hvordan 

GudenåSamarbejdet fremadrettet sikres organisering, midler, mandskab og mandat.    

 

 Jens Peter Hansen, Randers: Mulighederne for finansiering af projekter via EU-midler bør 

undersøges. Effektmålsætninger og evalueringer bør overvejes. 

 

 Ole Pilgaard Andersen, Horsens: Gudenåens kulturhistorie skal formidles sammenhængende 

på tværs af kommunegrænser for beboere og turister. Det ville være naturligt at følge og 

arbejde videre med Naturstyrelsen formidlingskoncept for ensrettet skiltning. 

 

 Kurt Andreassen, Favrskov: Et fortsat GudenåSamarbejde kan blive en stor mulighed for at 

hente fondsmidler til Gudenå-projekter. Et sådant samarbejde kræver enighed kommunerne 

imellem og en villighed til at bøje af mod hinanden af hensyn til det fælles mål.   

 

 Lene Tingleff, Hedensted: Et forsat GudenåSamarbejde og formidling af 

Gudenåkommunernes fælles historie er et godt udgangspunkt for branding af hele området. 
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Punkt 4. Næstformandskab Gudenåkomitéen 2014 og 2015 

 

Baggrund 

 

Gudenåkomitéens vedtægter (§ 2. Rådets sammensætning) fastslår, at næstformanden vælges på det 

første møde i Gudenåkomitéen i hver formandsperiode.  

 

 

Sekretariatets bemærkninger  

 

Følgende 7 kommuner er p.t. medlemmer af Gudenåkomitéen: Favrskov, Hedensted, Horsens, 

Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg. 

 

Formandskabet varetages på skift blandt de af Gudenåkomitéens medlemskommuner, der ønsker 

det.  

 

Kommunen med næstformandskabet er ifølge vedtægterne den kommune, der overtager 

formandskabet i den efterfølgende 2-årige periode. 

 

Følgende kommuner har tidligere varetaget formandsskabet: 

 Randers Kommune, 2007-2010 

 Silkeborg Kommune, 2010-2011 

 Favrskov Kommune, 2012-2013 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 Gudenåkomitéen vælger en næstformand for perioden 2014-2015  

 

 

Referat 

 

Valget af næstformand udskydes til Gudenåkomitéens møde 23. maj 2014.  
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5. Etablering af Vandråd i oplandet til Randers Fjord 

 

Arbejde med indsatsprogrammer og Vandråd i forbindelse med tilblivelsen af 2. generations 

vandplaner 

 

 

Baggrund 

 

Kommunerne har ansvaret for at implementere dele af EU’s vand- og naturdirektiver. Den primære 

kommunale opgave og indflydelse ligger i at udarbejde og gennemføre handleplaner, der 

foreskriver den konkrete indsats i et givet vandløb. 

 

Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats gennem lovgivning, 

bekendtgørelser og planer.  

 

Opgaven løses i vandoplande, som er de geografiske områder, hvor vandløbene løber til den 

sammen fjord. Bilag 5 rummer en mere detaljeret gennemgang af opgaverne og en overordnet 

tidsplan herfor. 

 

 

Tidligere behandling 

 

Gudenåkomitéen besluttede på sit møde 13.december 2013 at der skulle udarbejdes: 

 et udkast til en dagsorden om etablering af et fælles Vandråd for Randers Fjord, som den 

enkelte kommune kan tage udgangspunkt i ved sin politiske behandling (udsendt til 

kommunerne d. 20. januar 2014),  

 et forslag til en organisering, med dertil hørende tidsplan, for oprettelse af et fælles vandråd 

for kommunerne i Randers Fjordoplandet  

 forslag til finansiering af driften af vandrådet som fremlagt på møde i Gudenåkomitéen 13. 

december 2013. 

 

 

Lov om vandplanlægning og vandråd 

 

Opgaver og rammer 

Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal 

fjernes, km vandløb der skal restaureres etc.) fastlægges i bekendtgørelser.  

 

Kommunerne får, indenfor en økonomisk ramme, til opgave at udarbejde forslag til indsatsprogram 

for vandløbene.  I indsatsprogrammet skal det beskrives hvilke tiltag, der skal gennemføres i de 

enkelte vandløb i 2. vandplanperiode (2015-2021).  

 

Bestemmelserne om vandråd m.v. fastlægges i en bekendtgørelse (bilag 6). Bekendtgørelsen er 

endnu ikke endeligt vedtaget, men der lægges op til, at kommunalbestyrelserne i oplandet skal 

varetage sekretariatsbetjeningen af rådet. Derimod er der ikke lagt op til, at kommunerne kan være 

repræsenteret i vandrådet hverken politisk eller administrativt, ligesom udkastet ikke forholder sig 

til spørgsmålet om et formandsskab for vandrådet.  
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Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af Vandrådet skal bl.a., efter samråd 

med de øvrige kommunalbestyrelser, træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der 

bliver medlem af Vandrådet. 

 

Vandrådet skal inddrages i drøftelsen om indsatsen i oplandet som rådgivende udvalg. 

Beslutningskompetencen forbliver i kommunalbestyrelsen og ikke hos de nye Vandråd.  

 

Den 1. marts 2014 skal kommunerne melde ind til Naturstyrelsen, hvilken kommune, der varetager 

sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Vandrådene skal være etableret senest 1. april 2014, hvor 

Naturstyrelsen fremlægger det faglige grundlag og de overordnede økonomiske rammer for 

kommunernes arbejde. 

 

 

Udarbejdelse af indsatsprogrammer 

 

Miljøministeriet har givet udtryk for, at den økonomisk ramme for vandløbsindsatsen  for 

vådområderne fastlægges på hovedvandoplandsniveau. 

 

Den 1. oktober 2014 skal sekretariatet for Vandrådet indsende ét samlet forslag til indsatsprogram 

for hovedvandoplandet til Naturstyrelsen. 

 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Vandråd 

Til implementering af dele af vandplanerne eksisterer der i dag kommunale oplandssamarbejder, 

med såkaldte Vandoplandsstyregrupper (VOS), i alle de 23 hovedvandoplande Danmark er opdelt i. 

VOS’en er sammensat af kommunerne i oplandet. 

 

Gudenåkomitéen er sekretariat for VOS’en for oplandet til Randers Fjord. Gudenåkomitéens 

sekretariat kan, i forlængelse heraf, varetage sekretariatsopgaven for ”Vandråd Randers Fjord”.  

 

Opgaven kan bl.a. rumme følgende: 

 Vurdere i dialog med oplandskommunerne hvilke af de indstillede medlemmer, der bliver 

medlem af Vandrådet. 

 Udarbejde dagsorden og referat for vandrådets møder 

 Fungere som facilitator f.eks. i tilfælde af prioriteringsmæssige dilemmaer indenfor 

hovedoplandet  

 Formidle ”Vandråd Randers Fjords” arbejde og aktiviteter via Gudenåkomiteens 

hjemmeside 

 Håndtere eventuel økonomi i forbindelse med etablering af ”Vandråd Randers Fjord” og 

dets arbejde  
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Udkast til bekendtgørelse om vandråd (bilag 6)forholder sig som nævnt ikke til 

formandsspørgsmålet. Det vil være en mulighed at vandrådet ønsker en kommunal formand, f.eks. i 

form af formanden for Gudenåkomitéen. 

 

Udarbejdelse af indsatsprogrammer 

Beslutningskompetencen forbliver som nævnt i kommunalbestyrelsen, og ikke hos de nye Vandråd 

eller i oplandssamarbejderne.  

 

Da økonomien til indsatsen udmeldes på oplandsniveau, vil der imidlertid skulle ske en prioritering 

af indsatser og dermed den økonomiske ramme imellem kommunerne i hovedvandoplandet. 

Ligeledes har sekretariatet for vandrådet ansvaret for at koordinere, samle og indsende 

kommunernes udkast til indsatsprogram til miljøministeren. 

 

Den overordnede proces fremgår af bilag 5. Tidsplanen fordrer, at koordination og 

beslutningsprocesser tilrettelægges så enkelt som muligt. Det foreslås derfor at: 

 

 Gudenåkomiteéns sekretariat tilrettelægger og koordinerer, i samarbejde med 

administrationen i oplandskommunerne, udarbejdelsen af udkast til indsatsplaner i oplandet 

til Randers Fjord 

 

 I tilfælde af prioriteringsmæssige dilemmaer indenfor hovedoplandet går Vandrådets 

formandsskab og sekretariat i dialog med de berørte kommuner 

 

Økonomi 

Grundet det allerede eksisterende tværkommunale samarbejde i Vandoplandsstyregruppen (VOS) 

for Randers Fjord, vil det være naturligt at lade Gudenåkomitéens Sekretariat varetage 

sekretariatsbetjeningen af Vandråd Randers Fjord. 

 

Sekretariatet vurderer ikke, at arbejdet i forbindelse med Vandrådene kan gennemføres indenfor 

sekretariatets nuværende ressourcemæssige ramme. 

 

Kommunerne kompenseres via DUT midlerne til opgaven med etablering af Vandråd og 

udarbejdelse af indsatsplaner for vandløbene. Sekretariatets øgede ressourceforbrug kan med 

kommunernes godkendelse kompenseres fra disse midler, alternativt kan der ske en omprioritering 

af sekretariatets opgaver. 

 

Det estimeres ud fra den nuværende viden, at Gudenåkomitéens sekretariat skal bruge mellem 150 – 

200 timer på at løfte sekretariatsopgaven, hvilket med den gældende timetakst og 33% overhead 

bliver 81.000 – 108.000 kr.  

 

Sekretariatets ressourceforbrug opgøres på timebasis og udgiften foreslås fordelt mellem 

kommunerne efter en fordelingsnøgle, baseret på den andel, de udgør af det samlede opland til 

Randers Fjord (bilag 7).   
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Bilag 

 

Bilag 5: Notat_Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021)  

Bilag 6: Udkast til bekendtgørelse om vandråd 

Bilag 7: Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 Gudenåkomitéens sekretariat varetager sekretariatsopgaven for ”Vandråd Randers Fjord”  

 

 Gudenåkomiteens sekretariat i dialog med oplandskommunerne vurderer hvilke af de 

indstillede medlemmer, der bliver medlem af Vandrådet. 

 

 Gudenåkomitéens sekretariat i samarbejde med administrationen i oplandskommunerne 

koordinerer og tilrettelægger udarbejdelsen af udkast til indsatsplaner i oplandet til Randers 

Fjord 

 

 Gudenåkomitéens formandsskab og sekretariat faciliterer, i dialog med de berørte 

kommuner, løsningen af prioriteringsmæssige dilemmaer i forbindelse med udarbejdelsen af 

udkast til indsatsplan for oplandet til Randers Fjord 

 

 sekretariatskommunens ressourceforbrug i forbindelse med vandrådsarbejdet og 

udarbejdelse af indsatsprogrammer finansieres, med udgangspunkt i en 

oplandsfordelingsnøgle, af kommunerne i hovedvandoplandet  

 

 

Referat 

 

Indstillingerne blev godkendt.  
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Punkt 6. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

 

 

Baggrund 

 

Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen 

suppleret med Syddjurs og Norddjurs kommuner. De statslige vandplaner har udpeget hvor stor en 

reduktion af næringsstoftilførsel de enkelte oplande skal opnå, ligesom staten udmelder hvilke 

virkemidler der kan bruges og de økonomiske rammer. For hvert vandopland skal der udarbejdes 

VandOplandsPlaner (VOPer) der løbende opdateres og indsendes til Naturstyrelsen. 

 

Der skelnes mellem projekter til fosforfjernelse i søer (P-VOP) og projekter til fjernelse af kvælstof 

til Randers Fjord (N-VOP) Fosfor-projekterne skal søge at udnytte de naturlige processer der 

bundfælder fosfor når vandløbsnære arealer lejlighedsvis oversvømmes, så søer længere nedstrøms 

ikke får tilført så meget fosfor. Kvælstof-projekterne skal udnytte den naturlige fordampning af 

kvælstof der sker i vandmættet jord, og indebærer derfor skabelse af vådområder.  

 

VOS’en har ansvaret for at: 

 indmelde projekter til vandoplandsplanen (VOP) for Randers Fjord  

 projekterne lever op til statens rammekrav.  

 

VOS skal derfor godkende N-VOP og P-VOP når der sker ændringer i hvilke projekter der er 

omfattet af planen. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

 

Ved mødet i Gudenåkomitéen den 13. december 2013 blev der godkendt mindre ændringer i N-

VOP. I januar 2014 meddelte Naturstyrelsen at den økonomiske ramme for N-indsatsen i oplandet 

til Randers Fjord er beskåret med 11mio. De nye økonomiske rammer betyder at planen skal 

tilpasses igen, derfor forelægges der et oplæg til ny kvælstof-vandoplandsplan (bilag 8, kortbilag 

vedlagt som bilag 9). 

 

I 2013 indsendte Gudenåkomitéen et notat til Naturstyrelsen om de særlige udfordringer i 

vandoplandet til Randers Fjord med hensyn til etablering af kvælstof-vådområder. Dette notat er 

vedlagt som bilag 10. 

 

P-VOP er ikke ændret siden december 2012, men der blev indsendt en opdatering i slutningen af 

2013 hvor den seneste fremdrift var indskrevet. Naturstyrelsen har bedt om en yderligere opdatering 

senest den 3. februar 2014, da man ønsker den tilpasset til den økonomiske ramme, og planen har 

fået et nyt format.  Opdateringen er indsendt, dog med forbehold for politisk godkendelse på mødet 

den 21. februar 2014. P-VOPen er vedlagt som bilag 11, og det tilhørende kortbilag er vedlagt som 

bilag 12. 

 

I 2012 indsendte Gudenåkomitéen et notat til Naturstyrelsen om de særlige udfordringer i 

vandoplandet til Randers Fjord med hensyn til etablering af fosfor-vådområder. Dette notat er 

vedlagt som bilag 13.   
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Ændringer 

N-VOP: Ny formand og ny administrativ kontaktperson er indskrevet. Den 21. januar 2014 blev det 

udmeldt fra Naturstyrelsen at budgettet for N-VOP i Randers Fjord, efter drøftelser i den nationale 

styregruppe, er reduceret fra 66,3 mio. til 55,3 mio. Derfor er projektlisten tilpasset, så den svarer 

bedre til den nuværende økonomiske ramme.  

Da projektlisten er prioriteret, er de to nederste projektideer (Kollerup Enge i Favrskov Kommune 

og Hovbæk i Randers Kommune) flyttet til en placering øverst på ventelisten. Med den nuværende 

økonomiske ramme kan det samlede reduktionsmål ikke umiddelbart nås. Der er desuden for 

øjeblikket to projekter der afventer Naturstyrelsens afgørelse på om der vil ske for stort et fosfortab, 

derfor kan der i løbet af kort tid blive behov for en ny tilpasning.  

 

 

P-VOP:  Arbejdet med fosforprojekterne stod stille end del af 2013, da Naturstyrelsen ville vurdere 

resultaterne af de første projekter.  I slutningen af 2013 blev der åbnet for muligheden for at tilbyde 

lodsejerne salg eller jordfordeling i forbindelse med fosfor-projekterne. Derfor har Silkeborg og 

Favrskov kommuner søgt om supplerende ejendomsmæssige forundersøgelser i de projekter der 

allerede er forundersøgt, for at vurdere om køb/salg-instrumentet kan finde anvendelse i projekterne 

og dermed give bedre resultater. Favrskovs projekt er taget ud af planen, da det har vist sig at 

risikoen for fosforudvaskning er for stor. Planen er endvidere tilpasset, så den svarer bedre til den 

økonomiske ramme. De projekter, der ikke indgår i planen på nuværende tidspunkt, står på 

venteliste. Der er endvidere udarbejdet en ny tidsplan for projekterne, der afspejler, at arbejdet med 

forundersøgelser m.m. nu er genoptaget. 

 

Bilag 

Bilag 8: N-VOP for Randers Fjord 

Bilag 9: Kortbilag til N-VOP for Randers Fjord 

Bilag 10: Notat til Naturstyrelsen vedr. særlige udfordringer (2012)  

Bilag 11: P-VOP for Randers Fjord 

Bilag 12: Kortbilag til P-VOP for Randers Fjord 

Bilag 13: Notat til Naturstyrelsen vedr. særlige udfordringer (2013)  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen  

 godkender N-VOP 

 

 godkender P-VOP  

 

 

Referat 

Indstillingerne blev godkendt.



 

16 

Punkt 7. Introduktion til GudenåSamarbejdet  

 

Baggrund 

 

GudenåSamarbejdet blev etableret i januar 2013 af Gudenåkomitéen.  

 

GudenåSamarbejdet blev etableret efter en proces med visionsseminarer og konferencerinitieret af 

Gudenåkommunernes borgmestre og med deltagelse af borgmestrene og en lang række 

interessenter, , samt forberedende arbejde i en visionsarbejdsgruppe nedsat under komitéen. 

 

En fælles vision for Gudenåen blev udarbejdet og godkendt af Gudenåkomitéen 15. juni 2011: 

 

 

Gudenåen - natur, oplevelser og kultur  

 

Mangfoldig natur  

Gudenåen og dens omgivelser er en guldgrube af mangfoldige naturtyper, som beriger landskab, 

mennesker og dyr. Vi vil bevare og udbygge de enestående naturværdier, så Gudenåen i al fremtid 

er et livgivende aktiv for området.  

 

Naturens oplevelsescenter  

Gudenåen er naturens oplevelsescenter. Den ægte natur skaber de bedste oplevelser for de mange 

beboere og turister langs åen. Vi vil sikre, at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.  

 

Den levende kulturhistorie  

Gudenåen har gennem hundreder af år været livline for mennesker langs åen. Den byder på rige 

kulturværdier og historiske klenodier, som vi vil bevare, udvikle og markedsføre. Den levende 

kulturhistorie om Gudenåen skal være kendt i Danmark og i verden omkring. 

 

 

I bilag 14 ses kommissoriet for arbejdet med Vision Gudenåen fra 4. juni 2012. 

 

 

GudenåSamarbejdet 

 

Gudenåkomitéen er initiativtager til og vært for GudenåSamarbejdet og afholder dets budget og 

lønudgifter til projektlederen, der er den eneste medarbejder tilknyttet GudenåSamarbejdet.  

 

GudenåSamarbejdet er et bredt samarbejde, der vil udvikle Gudenåområdets potentialer inden for 

natur, kultur og oplevelser, så området bliver endnu mere attraktivt for beboere og turister. 

Samarbejdet skal også sikre videndeling og synergi mellem kommunerne og de øvrige medlemmer 

omkring Gudenå-relaterede udviklingsprojekter. GudenåSamarbejdet fungerer samtidig i praksis 

som styregruppe for sekretariatets arbejde med Helhedsplanen og eventuelle mindre projekter.   

 

Projektlederens opgave er at betjene GudenåSamarbejdet og udarbejde en Gudenå Helhedsplan, der 

skal bidrage til at realisere visionen samt projektlede eller indgå i relevante tværgående projekter. 
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 Gudenå Helhedsplanen 

 

GudenåSamarbejdet skal løbende udarbejde og formidle en Gudenå Helhedsplan. Gudenå 

Helhedsplanen skal i forlængelse af visionen for Gudenåen formulere indsatsområder inden 

for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte 

bæredygtig udvikling i Gudenålandet.  

 

 GudenåKortet, version 1 

 

I Gudenåkomitéens kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen af 4. juni 2012, 

beskrives et af midlerne og indsatsområderne til målopfyldelse som følger: ”Skabe et 

overblik over eksisterende projekter, aktiviteter og oplevelsesmuligheder med relation til 

Gudenåen – ved at skabe projektkatalog med tilhørende geografisk oversigt.” 

 

Den geografiske oversigt realiseres via et digitalt netbaseret kort (web-GIS) over hele 

Gudenålandet på tværs af kommuner, kommunale forvaltningsområder og andre datatyper 

som kulturhistorie og turisme: GudenåKortet. 

 

Formålet med GudenåKortet er at give projektledere og -deltagere et planlægningsgrundlag 

til kortlægning og oplevelsesudvikling i Gudenålandet. 

 

GudenåKortet er udviklet under projektledelse af GudenåSamarbejdet i et samarbejde 

mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og kommunernes GIS-afdelinger med Skanderborgs 

GIS-afdeling ved Claus Moestrup som teknisk tovholder. 

 

GudenåKortets formål, afsendere og målgruppe er beskrevet i bilag 15. 

 

GudenåKortet er nu klar i første version og kan ses på Internettet: 

http://kort.skanderborg.dk/cbkort?profile=gudenaa_kortet 

 

GudenåKortet præsenteres under mødet af Claus Moestrup. 

 

 

Afklaring af GudenåSamarbejdets fremtid 

 

GudenåSamarbejdet og arbejdet med Gudenå Helhedsplanen er af kommunerne i Gudenåkomitéen 

sikret sit andet projektår i 2014. Hvordan GudenåSamarbejdets fremtid skal se ud indholdsmæssigt, 

økonomisk og organisatorisk efter 31. december 2014 er ikke afklaret.  

 

Gudenåkomitéen har ønsket at få afdækket mulighederne for fremadrettet at sikre 

GudenåSamarbejdet den mest effektive og hensigtsmæssige organisering.  

 

I bilag 12 ses et notat, som sekretariatet har udarbejdet til Gudenåkomitéens møde 13. december 

2013 med skitser, der indledningsvist belyser spørgsmål om GudenåSamarbejdets eventuelle 

fremtidige formål, organisering og finansiering, som oplæg til videre drøftelse. Notatet har også 

karakter af en beskrivelse af GudenåSamarbejdet, dets formål og perspektiver samt en opsamling af 

GudenåSamarbejdets foreløbige resultater. 

http://kort.skanderborg.dk/cbkort?profile=gudenaa_kortet
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Tidsplan  

 

Til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 godkendte Gudenåkomitéen nedenstående tidsplan, 

som også ses i bilag 12 og i sammenhæng med en oversigt over GudenåSamarbejdets arbejde i 2014 

i bilag 13. 

 

Sekretariatet foreslår, at denne tidsplan godkendes af den nye Gudenåkomité på dette møde med 

den tilføjelse, at sekretariatet i dialog med de enkelte kommuner tilrettelægger, om, hvornår og 

hvordan de foreslåede aktiviteter gennemføres. 

 

 
21. februar 2014  

 Gudenåkomitéen afholder sit første møde i 2014, hvor der introduceres til 

GudenåSamarbejdet, og hvor der er mulighed for at drøfte forventningerne til 

GudenåSamarbejdet.  

 

Forår 2014  

 Række af introducerende oplæg om GudenåSamarbejdet for kommunernes nye Byråd ved 

sekretariatet.  

 De nye medlemmer af Gudenåkomitéen får mulighed for at fremlægge deres forventninger 

og spørgsmål til GudenåSamarbejdets fremtid f.eks. ved en interviewrunde.  

 Møderække mellem Gudenåkomitéens nye formand samt sekretariatet og hver kommunes 

medlem og suppleant i Gudenåkomitéen samt borgmester, om GudenåSamarbejdets fremtid 

og relevans for den enkelte kommune.  

 

 

Sommer 2014  

 Nye opsamlende skitser til eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet drøftes i 

Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet. Gudenåkomitéen træffer beslutning om den videre 

proces. 

 

 

Økonomi 

 

GudenåSamarbejdet har på nuværende tidspunkt ikke et selvstændigt budget, men Gudenåkomitéen 

har i sit budget afsat midler til aflønning af projektleder og til aktiviteter som afholdelse af 

konference. 

 

Budgetposten for 2014 ses i bilag 17. 
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Sekretariatets bemærkninger 

 

Nyt medlem til OplevGudenaas styregruppe 

 

OplevGudenaa, der er medlem af GudenåSamarbejdet er et partnerskabsprojekt mellem 

Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark, VisitGudenaa og Nordea-fonden. OplevGudenaa 

arbejder for bedre tilgængelighed og formidling på stierne langs åen. Gudenåkomitéen har en plads 

i OplevGudenaas styregruppe, hvortil der skal vælges en ny repræsentant. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Den merværdi, som GudenåSamarbejdet potentielt kan tilføre hele Gudenålandet, er en langsigtet 

og helhedsorienteret udvikling af natur- og kulturoplevelser på tværs af kommunerne. En udvikling, 

der kan bidrage til at gøre Gudenåkommunerne til attraktive bosætningskommuner og en velbesøgt 

turistdestination.  

 

Skal denne potentielle merværdi realiseres, skal kommunerne i Gudenåkomitéen afklare sit 

engagement i GudenåSamarbejdet og sikre GudenåSamarbejdet 

- en klar formålsbeskrivelse, der er relevant for alle kommuner/ ejere. 

- økonomi, der rækker længere end et år ad gangen. 

- en organisering, der sikrer effektivitet og klar rollefordeling.  

 

 

Bilag 

Bilag 14: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen_4.juni 2012 

Bilag 15: Beskrivelse af GudenåKortets formål og arkitektur 

Bilag 16: Notat med skitser til GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering udarbejdet 

til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 

Bilag 17: Tidsplan og oversigt over GudenåSamarbejdets arbejde i 2014 _21. februar 2014 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 orienteringen, herunder præsentationen af GudenåKortet, tages til efterretning 

 

 Gudenåkomitéens nye medlemmer drøfter deres forventninger til arbejdet i 

GudenåSamarbejdet 

 

 hver kommune i Gudenåkomitéen melder tilbage til sekretariatet, hvem der deltager i 

GudenåSamarbejdets møder i 2014 (politiker og embedsmand) 

 

 revideret tidsplan for proces i 2014 frem mod en afklaring af GudenåSamarbejdets 

fremtidige organisering godkendes 

 

 Gudenåkomitéen vælger en repræsentant til OplevGudenaas styregruppe 
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Referat 

 

Indstillingerne blev godkendt. 

Forventningerne til arbejdet blev drøftet under punkt 3. 

Jens Szabo blev valgt som Gudenåkomitéens repræsentant i OplevGudenaas styregruppe.  
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Punkt 8. Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen og for sejladsområdet 2013 

 

 

Baggrund 

 

Hermed fremlægges det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2013 (bilag 18) samt det endelige 

regnskab for sejladsområdet 2013 (bilag 19).  
 

 

Sekretariatets bemærkninger 

 

Gudenåkomitéen: 

Det endelige regnskab fra 2013 viser 15.786 kr. i uforbrugte midler, der overføres til 

Gudenåkomitéens budget 2014 (bilag 18).  

 

Som det fremgår af bilag 18, er den væsentligste afvigelse i forhold til budgettet, at sekretariatets 

lønudgifter var højere end budgetteret. Baggrunden er: 

 der har været en anden fordeling mellem Gudenåkomité opgaver og sejladsopgaver end 

forudsat, således at sejladsområdet dækker en mindre andel af lønnen end forudsat ved 

budgetlægningen  

 i forbindelse med sekretariatets flytning til Viborg Kommune skal der ske fuld udbetaling af 

optjente feriepenge i 2013. Dette var der ikke taget højde for ved budgetlægningen 

 i mindre omfang en upræcis fremskrivning af lønudgifterne ved budgetlægningen 

 

Da budgettet for lønudgifterne til Gudenåkomitéens sekretariat 2014 (fremlagt til Gudenåkomitéens 

møde 7. juni 2013) er baseret på samme forudsætninger, som lå bag budgettet for 2013, vil 

sekretariatet udarbejde et revideret budget 2014, der forelægges på Gudenåkomitéens møde 23. maj 

2014.    

 

Sejladsområdet: 

Der var i 2013 uforbrugte midler på 312.658 kr. (bilag 19). 

 

Som der blev redegjort for på Gudenåkomitéens møde den 13. december 2013, er det nødvendigt at 

flytte Gudenåkomitéens hjemmesider. Der skal samtidig ske en revision, der kan sikre at: 

 sikkerheden bliver tilstrækkelig 

 visuel udformning og layout bliver brugervenlig 

 siden opdateres teknisk, bl.a. for at kunne håndtere betaling tilfredsstillende 

 forpligtigelserne i kanoudbuddet opfyldes i form af nummererede standardkontrakter 

 

Gudenåkomitéen besluttede på den baggrund på mødet 13. december 2013 at øremærke de 

uforbrugte midler fra 2013 til udviklingen af nye hjemmesider.  

 

 

Bilag 

 

Bilag 18: Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2013 

Bilag 19: Endeligt regnskab for sejladsområdet 2013 
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Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 de endelige regnskaber for Gudenåkomitéen og sejladsområdet for 2013 godkendes 

 

 der fremlægges et revideret budget for Gudenåkomitéen 2014 på Gudenåkomitéens møde 

23. maj 2014 til godkendelse 

 

 

Referat 

 

Indstillingerne godkendt.  
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Punkt 9. Punkter til næste møde  

 

 

Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen 23. maj 2014: 

 

 Revideret budget for Gudenåkomitéen 2014 

 

 Budgetudkast 2015 

 Gudenåkomitéen 

 GudenåSamarbejdet  

 Sejladsområdet 

 

 Status for arbejde i Vandrådet samt status for indsatsplanarbejdet i de enkelte kommuner. 

 

 Orientering fra GudenåSamarbejdet – inkl. info om GudenåKonferencen 2014 

 

 

 

Referat 

 

Ingen yderligere punkter foreslået. 
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Punkt 10. Eventuelt  

 

Kommunerne orienterer gensidigt om Gudenårelaterede projekter. 

 

 

 

Referat 

 

Der blev orienteret gensidigt. 

 

  


