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Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 29. februar 2012 
 
Dagsorden 

  
1. Velkomst v/ Charlotte Green  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte Green 
3. Overdragelse af næstformandskabet v. Charlotte Green 
Næstformand for Gudenåkomiteen udpeges. 

4. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP, vådområder) v. Jens Albert Hansen  
Der orienteres om status på Vandoplandsplanen for Randers Fjord. 

5. Fosfor-vandoplandsplan (P-VOP, ådalsprojekter) og udvidet VOS v Jens Albert Hansen og Ann 
Ammitzbo 

På baggrund af bilag 3 orienteres om det nye arbejdsområde med etablering af fosfor-vådområder (P) i 

oplandet til 8 bestemte søer, der er specifikt udpeget i Vandplan Randers Fjord. Dette arbejde skal også 

styres af VOS, der derfor skal udvides med et medlem fra Syddjurs Kommune (Carsten Bech). Det indstilles 

til godkendelse at: 

• VOS udvides til både at håndtere N-VOP og P-VOP, således at VOS-medlemmer der har P-vådområder 

er stemmeberettiget i P-VOP, og VOS-medlemmer der har N-vådområder, er stemmeberettiget i N-VOP. 

• At teknikergruppen får kompetence til senest 1. maj 2012 at indsende ansøgning til staten om midler til 

forundersøgelse af 25% af P-projekterne i Randers Fjord - under forudsætning af senere godkendelse af 

VOS’en, på møde i Gudenåkomiteen den 11. maj 2012. 

6. Vision Gudenåen v. Charlotte Green og Maibritt Langfeldt Sørensen  
Der orienteres om styregruppens arbejde og kommissorium præsenteres. Desuden drøftes muligheden for at 

tage på studietur i 2012/2013.   

7. Nyt fra Brugerrådet for sejlads v. Hans Jørgen Hvideland 
Principperne for udbuddet af fartøjskoncessioner og reviderede regler for udlejning præsenteres med henblik 

på godkendelse i komiteen.  

8. Aftale om møderække og forslag til emner til næste møde  
Det foreslås, at fastsætte følgende møderække i 2012: 

11. maj 2012, 17. september 2012 og 30. november 2012.  

9. Gudenåens Kulturhistorie v. Erik Hofmeister  
Den nye bog om Gudenåen præsenteres. 

10.  Eventuelt 

 
 
Referat  
Deltagere: Se side 8 
 

1. Velkomst  
Charlotte Green bød velkommen til det første møde med Favrskov som 
formandskommune. Charlotte Green takkede det foregående formandskab for dets store 
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12. marts 2012 



 

 

Side 2 

indsats og roste Hans Okholm for at have startet mange initiativer i sin periode som 
formand. 
 
Charlotte Green mindede om, at der er udpeget suppleanter i de enkelte kommuner. Hvis 
man ikke har mulighed for at deltage i møde i Gudenåkomiteen, vil det være 
hensigtsmæssigt at sende suppleanten i stedet.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden  
Referat fra sidste møde i Gudenåkomiteen og dagsorden til dagens møde blev godkendt.  
 

3. Overdragelse af næstformandskabet 
Jens Ravn fra Viborg Kommune blev indstillet til næstformand og valgt. 

 
4. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP)  

Jens Albert Hansen orienterede om, at der fremover vil være behov for 2 
vandoplandsplaner (VOP), idet der nu også skal udarbejdes VOP for fosfor-vådområder. 
Den nuværende VOP vil blive omtalt som N-VOP og den nye som P-VOP.  
 
N-VOP’en er blevet revideret, og der er udarbejdet et nyt kortbilag, så materialet nu er 
opdateret med de seneste ændringer. De to nye projekter Tjærby Vestrup og Øster Alling 
projekterne er tilføjet, og Termestrup Enge projektet udgået. Projekter som udgår fra 
VOP’en fremgår stadig af dokumentet, hvis der er tildelt midler til disse projekter. Den 
reviderede VOP og kortmateriale er indsendt til staten og godkendt derfra.  
 
I forbindelse med Favrskov Kommunes overtagelse af formandskabet for Gudenåkomiteen 
har Charlotte Green overtaget rollen som formand for VOS’en, og Jens Albert Hansen 
rollen som administrativ kontaktperson.  
 
Det oplystes, at der muligvis kan findes en løsning for Vissing Enge projektet. På sidste 
møde i Gudenåkomiteen blev det oplyst, at projektet sandsynligvis måtte udgå, da 
lodsejere krævende en høj pris pr. hektar. Det har efterfølgende vist sig, at én lokal 
lodsejer muligvis er villig til at sælge sit areal til en acceptabel pris til jordfordelingspuljen. 
Desuden har landbrugsorganisationen erklæret sig villig til at bidrage til at finde en 
løsning. 
 
Hanne Wind oplyste, at realiseringsansøgningen for Romalt Enge er klar til afsendelse, og 
at lodsejernes holdning til projektet vurderes som positiv.  
 
Pumpelaget ved Tjærby Vestrup indkaldes til møde den 15. marts 2012, hvorefter Randers 
Kommune ved lidt mere om muligheden for at realisere projektet.  
 
Jens Ravn nævnte, at projektet Skjern Hovedgård i Viborg Kommune er overgået fra at 
være et privat projekt til at været et kommunalt projekt. Projektet befinder sig i 
forundersøgelsesfasen. 
 
Poul Hald Møller oplyste, at man har sendt breve om ejendomsmæssige forundersøgelser 
til lodsejere i Gudenåprojektområdet i Silkeborg Kommune. Kommunen har været nødt til 
at søge udsættelse i 2 måneder, da der er problemer med at fastlægge den nøjagtige 
placering af projektområdet.  
 



 

 

Side 3 

Peter Holm oplyste, at der er indhentet tilbud fra rådgivere til udarbejdelse af 
forundersøgelse af det nye projektområde ”Øster Alling vådenge” i Norddjurs Kommune. 
Norddjurs Kommune planlægger at den ejendomsmæssige og den tekniske 
forundersøgelse skal udføres på samme tid.  
 

5. Fosfor-vandoplandsplan (P-VOP) 
Jens Albert Hansen orienterede om, at der som noget nyt skal laves fosfor-vådområder, 
og at hensigten med disse vådområder er at mindske tilførslen af fosfor til visse søer.  
 
I oplandet til Randers Fjord er der udpeget 8 søer 

•••• Viborg Kommune: Hald Sø, Viborg Nørresø og Loldrup Sø 
•••• Silkeborg Kommune: Hinge Sø og Alling Sø 
•••• Favrskov Kommune: Søbygård Sø 
•••• Syddjurs Kommune: Mørke Mose 
•••• Skanderborg/Horsens Kommuner: Skanderborg Sø 

 
Der er i alt afsat 7.750.000 kr. til P-indsatsen i Randers Fjord oplandet i første vandplan. 
Sammenlagt skal der fjernes 3 ton P/år i de 8 søer i Randers Fjord oplandet (30 ton P/år 
på landsplan). Kravene til effektivitet er minimum 20 kg P/ha/år og en maksimal 
omkostningseffektivitet på 2.842 kr./kg P pr. projekt.  
 
Der er stor forskel på at skulle finde plads til henholdsvis et N- og et P-vådområder. N-
vådområder skal helst placeres nedstrøms søer og P-områder opstrøms udpegede søer. 
Det kan være vanskeligt at finde placeringsmuligheder til P-vådområder, da passende 
områder er begrænset, og der også her er frivilligt for lodsejere at indgå i projekterne. For 
P-vådområder er der ikke mulighed for at foretage køb/salg og jordfordeling, og lodsejere 
kan kun kompenseres igennem 20-årigt fastholdelsestilskud.  
 
P-vådområder skal være etablerede inden 2015, og allerede den 1. maj 2012 skal 
ansøgning om midler til forundersøgelser for 25 % af projekterne være indsendt til staten. 
 
Det blev indstillet, at VOS’en godkender ny sammensætning af gruppen, idet Syddjurs 
Kommune skal inddrages igen, da der er udpeget sø i Syddjurs Kommune til P-indsats. 
Indstillingen blev imødekommet.  
 
Det blev drøftet, hvilke kommuner der har stemmeret, og der var enighed om, at alle 
VOS-medlemmer har stemmeret til alle projekter, uanset om der er P- eller N-vådområde 
i kommunen.  
 
Desuden blev det indstillet, at Gudenåkomiteens teknikergruppe får kompetence til senest 
1. maj at indsende anmodning om midler til forundersøgelse af 25 % af P-projekterne 
under forudsætning af senere godkendelse i VOS’en på Gudenåkomitemøde den 11. maj 
2012. Indstillingen blev imødekommet. 
 
Ann Ammitzbo nævnte, at staten sætter spørgsmålstegn ved kommunernes evne til at 
løfte omgaven med vådområder. I Holstebro Kommune bruger de en alternativ proces for 
at sikre, at ansøgninger om realisering af vådområdeprojektet indsendes til staten hurtigst 
muligt. Processen omfatter: 

• Den tekniske og den ejendomsmæssige forundersøgelse udføres samtidig 
• Der sendes orienteringsbrev til lodsejer og der afholdes kun 1 samtale med hver 

lodsejer uden at konsekvenskortet er udarbejdet endnu. 
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• VOP’en skal ikke godkendes politisk – teknikere har kompetence  
• Ansøgning om realisering indsendes - selvom der er lodsejermodstand 
• Først i realiseringsfasen afholdes fælles lodsejermøde 
• Interessenter, udover lodsejere, høres ikke 

  
Ved hjælp af denne model er det lykkedes Holstebro Kommune af få 3 projekter igennem 
til realisering og overholde statens krav om milepæle (ansøgningsfremdrift). 
Limfjordsrådet anbefaler modellen. 
 
Komiteen drøftede modellen - herunder om den reducerede borgerkontakt og indsendelse 
af realiseringsansøgningen uden at realiseringsmulighederne er undersøgt til fulde er 
hensigtsmæssig. 
 
Der var enighed om, at modellen kan bruges til inspiration. 
 

6. Vision Gudenåen  
Charlotte Green oplyste, at den nedsatte visionsarbejdsgruppe har afholdt sit første møde, 
og at der er udsendt et nyhedsbrev.  
 
Projektet OplevGudenåen, som Naturstyrelsen er tovholder for, er i gang med at indhente 
oplysninger om faciliteter og projekter langs Gudenåen. Arbejdsgruppen har derfor 
besluttet at bruge oplysningerne fra OplevGudenåen til det planlagte projektkatalog. Der 
kan være behov for at indhente flere oplysninger, hvis det viser sig, at materialet fra 
OplevGudenåen ikke dækker tilstrækkeligt bredt.   
 
LAG og VisitGudenåen indgår i arbejdsgruppen fra næste møde i arbejdsgruppen som er 
fastlagt til april 2012. En egentlig organisation udarbejdes, når der er bedre overblik over 
arbejdsopgaver og formål. 
 
Maibritt Langfeldt Sørensen gennemgik kommissorium for Vision Gudenåen og den 
vejledende tidsplan. Kommissoriet beskriver et mål, midler til at nå målet og en række 
arbejdsopgaver.  
 
Det blev drøftet, om vandhandleplanernes projekter i tilknytning til Gudenåen også bør 
indgå i projektkataloget. OplevGudenåens indsamling af projekter vil sandsynligvis ikke 
indeholde vandplansprojekter. Vision Gudenåen har efterfølgende mulighed for at supplere 
materialet med disse projekter.  
 
Det nævntes, at kommunerne bør arbejde parallelt med OplevGudenåen, så kommunerne 
allerede nu begynder at udarbejde katalog, som indeholder alle kommunens projekter. 
Herved sikres, at tidsplanen overholdes, og materialet er parat når OplevGudenås 
projektleder beder om det. 
 
Det aftaltes, at kommunerne allerede nu opfordres til at arbejde på oversigt over 
kommunale projekter. Oversigterne kan derefter sendes til Maibritt, der som planlagt 
udsender en egentlig skemamæssig forespørgsel til alle 13 Gudenå kommuner efter 
OplevGudenå materialet er tilgået Gudenåkomiteen. 
 
Charlotte Green nævnte muligheden for at tage på studietur og foreslog en tur til 
Nordtyskland eller et besøg hos Limfjordsrådet. Komitéen udtrykte interesse i en studietur 
til f.eks. Tyskland med fokus på vandhandleplanerne.  
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Der blev foreslået at tage på studietur i efteråret 2012 – f.eks. august/september. Det 
blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre på studieturen og kommer med forslag til 
dato. 
 

7. Nyt fra Brugerrådet for sejlads Punktet kun til internt referat 
 
8. Aftale om møderække og forslag til emner til næste møde  

Følgende møderække for 2012 blev fastsat: 
• 11. maj 2012 
• 24. september 2012 
• 30. november 2012 

 
9. Gudenåens Kulturhistorie  

Erik Hofmeister fortalte om sin ny bog ”Gudenåens Kulturhistorie”, som forventes 
offentliggjort den 27. april 2012. Bogen handler om Gudenåen fra Tinnet Krat til Randers. 
Bogen er rigt illustreret og kan købes til 325 kr. i forsalg. Formanden besluttede 
efterfølgende at indkøbe 20 eksemplarer til Gudenåkomiteens medlemmer og til 
anvendelse som gaver. 
 

10.  Eventuelt 
Intet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 6 

Deltagere til møde i Gudenåkomitéen 29. februar 2012 
 
 
Navn    Kommune 
Politikere 

Charlotte Green    Favrskov 
Jørgen Bruno Andersen   Randes 
Claus Leick    Skanderborg 
Hans Bang-Hansen   Horsens 
Peter Sigtenbjerggaard   Hedensted 
Jens Ravn    Viborg 
 
Teknikere 

Ann Ammitzbo   Favrskov 
Jens Albert Hansen   Favrskov 
Hans Brok-Brandi   Skanderborg 
Keld Rasmussen   Horsens 
Hans Jørgen Hvideland   Hedensted 
Hanne Wind Larsen   Randers 
Morten Horsfeldt Jespersen  Silkeborg 
Poul Hald Møller   Silkeborg 
Peter Holm    Norddjurs 
Maibritt L. Sørensen   Gudenåkomitéen 
 
Ekstern oplægsholder 

Erik Hofmeister   Ferskvandscentret 
 
 


