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Referat fra Gudenåkomité møde d. 27. 10. 2009 på ”Det Lille Røgeri” Voervadsbro, Skander-
borg. 
 
Ingerlise Thaysen, Horsens Kommune bød velkommen og overlod dernæst ordet til formanden for 
Gudenåkomitéen Anders Buhl Christensen, Randers Kommune. Anders Buhl Christensen takkede for 
det hidtidige samarbejde, og han præciserede, at behovet for samarbejde og koordinering omkring 
Gudenåen vil fortsætte og sikkert også øges. Herefter overbragte han formandskabet til Silkeborg 
Kommune ved Hanne Bæk Olsen, formand for Plan og Miljøudvalget.  
 
Næstformandsskabet blev overdraget til Favrskov Kommune ved Kurt Andreassen. 
 
Brugerrådet for sejlads ved formanden Hans Brok-Brandi, Skanderborg. 
 
Præsentation vedhæftet. 
 

1. Orientering fra ”Brugerrådet for sejlads” 
2. Revision af sejladsbekendtgørelsen 
3. Oprettelse af hjemmeside 
4. Formandskabet for ”Brugerråd” for sejlads” 

 
Ad 1: HBB mente, at møderne i teknikkergruppen og arbejdsgrupper havde skabt en værdifuld vi-

densplatform på tværs af kommunegrænserne. 
  
 Fra brugergruppen henstillede man at formandskabet tager ansvarsfordelingen omkring revi-

sion af bekendtgørelsen om sejlads op med Skov- og Naturstyrelsen. Der var enighed om at 
Brugerrådet udfærdiger et notat om problemstillingen og Gudenåkomitéens holdning til sejlad-
sen på Gudenåen (de væsentligste konfliktpunkter er motorbåds sejladsen (motorkraft) og an-
tallet af lokale bådejere - er det bredejere eller borgere med bopæl i kommunen, som er lokale 
bådejere?) 

  
Ad 2: Formandskabet følger op på dette med Skov - og Naturstyrelsen og får afklaret hvem der gør 

hvad. Kommunerne har en stor interesse i et tæt samarbejde. 
  
Ad 3: Fælles hjemmeside og skiltning. Formandskabet påtager sig opgaven i samarbejde med Bru-

gerrådet. 
 
Ad 4: Oprettelse af sekretariat for Brugerrådet og formandskabet. 



 

 
 

 

 
Det blev aftalt at Silkeborg til næste møde i Gudenåkomitéen har et punkt til oprettelse af sekretariat 
med forslag til organisation, budget, financering, opgaver, forankring af Brugerråd og sekretarats-
bistand til Gudenåkomitéen. En evt. afgift på bådlicenser kan måske bidrage til finansieringen. 
 
Regulativ for Gudenåen og vedligeholdelse 
 
Gudenåens vandstand er steget de sidste par år, men i år har det givet ekstraordinære problemer, 
selvom vandføringen har været mindre end gennemsnittet.  
 
Strækningen fra Silkeborg til Kongensbro er udpeget som Habitatområde, hvorfor det ikke har været 
muligt at skære grøde efter regulativet, som Favrskov, Viborg og Randers har været nødsaget til på de 
nedstrøms liggende strækninger.  
 
På strækningen opstrøms Kongensbro har det ikke været muligt at lave en positiv konsekvensvurde-
ring, da det ikke er muligt at skære grøde uden at det får et negativt udfald på vegetationssammen-
sætningen. By- og Landskabsstyrelsen skal høres inden en evt. dispensation efter Naturbeskyttelses-
lovens § 3 meddeles. Silkeborg har ikke endnu fået svar på deres henvendelse. 
 
Strækningen i Favrskov, Viborg og Randers er ikke omfattet af habitatudpegninger, hvorfor de kunne 
meddele dispensation til grødeskæring efter regulativet. Meddelelserne blev ikke påklaget og grøde-
skæringen er foretaget. 
 
Konklusionen er at formandskabet indleder forhandling om at udfærdige et tillægsregulativ for stræk-
ningen Silkeborg til Tange med ekstra skæring frem mod 2012 og samtidig starte en proces med vi-
densopsamling og opmåling frem mod et nyt regulativ for Gudenåen i 2012.  
 
Gudenåkomitéen udarbejder en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen om en præcisering af løsning af 
overvågnings - og kortlægningsopgaver. Kommunerne vil gerne indlede et tæt samarbejde Staten. 
 
Samarbejdet omkring de kommende vand- og naturplaner 
 
Der var stor enighed om at kommunerne – som under idéfasen – arbejder tæt sammen om at udar-
bejde høringssvar til Staten. Vi tilstræber, at der udarbejdes et fælles høringssvar, og når vi kender 
indholdet af opgaven, organiserer vi os hensigtsmæssigt i forhold til opgaveløsningen. I forbindelse 
med samarbejdet omkring vand - og naturplanerne vil det være hensigtsmæssigt, at der kan trækkes 
på ressourcer fra et fælles sekretariat. 
 
Vandremuslingen 
 
Oprindelig præsentation fra Orbicons afrapportering vedhæftet. 
 
Vandremuslingen er kommet for at blive, men der kan og bør gøres noget for evt. at hindre spredning 
til de rene søer og andre vandsystemer. Vandremuslingen er invasiv, dvs. den er ikke naturligt hjem-
mehørende i den danske natur. 
 
Orbicon har i sommeren 2009 undersøgt Gudenåsystemet for vandremuslingens udbredelse og op-
summeret viden om den betydning forekomsten af vandremuslinger kan få på vandløbs- og søforvalt-
ningen fremover. 
 
Kommunerne har udarbejdet information til folder, hjemmeside og plakat samt rettet henvendelse til 
brugerne af Gudenåen for at gøre opmærksom på at det er ved menneskelige aktiviteter at vandre-
muslingen spredes.  
 
Desværre er der mangel på eksakt viden. Gudenåkomitéen retter henvendelse til Miljøministeriet og 
opfordrer styrelserne til, at de foretager yderligere undersøgelser og indsamling af viden til at afdæk-
ning af udbredelsen og hvordan vandremuslingen vil påvirke danske ferskvandstyper. 
  



 

 
 

 

Silkeborg udsender en pressemedddelse fra mødet, hvilket er sket. 
 
Herefter var der en besigtigelse til Vilholt Mølle, hvor Skov og Naturstyrelse har fjernet en af de sidste 
opstemninger og lagt Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb. 
 
Næste møde er den 23. februar 2010 på Kongensbro Kro, hvor emnerne primært vil være budget, 
herunder sekretariatsfunktion, oversvømmelse, herunder regulativ og vandplaner. 
 
 


