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Ad punkt 1: Besigtigelse 

Mødet startede med en besigtigelse af allerede gennemført ændret vandløbsvedligeholdelse i 

Jordbro Å ved Stoholm. Derefter kørtes til Viborg Lounge. 

 

Ad punkt 2: Velkomst og præsentation 

Chef for Natur og Vand i Viborg Kommune, Jørgen Jørgensen, bød velkommen. Alle deltagere 

præsenterede sig kort. 

 

Ad punkt 3: Orientering om organisering af vandplanlægningen 

Jørgen Jørgensen orienterede om rammerne for arbejdet i vandrådet. Tidsplan, mål, virkemidler og 

den økonomiske ramme er fastsat af staten i bekendtgørelser. Kommunerne skal udarbejde forslag 

til indsatsplaner for de fysiske forhold i vandløbene. Forslaget laves i dialog med vandrådet før det 

fremsendes til staten. Hver kommunes kommunalbestyrelse skal godkende forslagene. Staten 

udarbejder derefter et samlet indsatskatalog ud fra de fremsendte forslag, og sender det samlede 

katalog i offentlig høring. Det er således muligt at komme med høringssvar til de planer staten laver 

ud fra kommunernes oplæg, inklusiv mål og virkemidler. 
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På nuværende tidspunkt er det kun basisanalysen, dvs. analyse af den nuværende tilstand, der er 

tilgængelig. I basisanalysen indgår den forskningsmæssige baggrund for konklusionerne. Efter 

planen skal målsætning for hvert vandopland, virkemiddelkatalog og den økonomiske ramme 

offentliggøres i form af bekendtgørelser den 1. april 2014.  

Anders Haugstrup Andersen orienterede om den tekniske del af opgaven. 959km vandløb i oplandet 

til Randers Fjord er vurderet til at være i risiko for ikke at nå målopfyldelse med hensyn til den 

økologiske tilstand i 2021, og der skal derfor defineres en indsats. Hvor, der skal laves en indsat og  

hvilke virkemidler, der skal anvendes skal fastsættes i udkastet til indsatsplan. Det er den enkelte 

kommunes opgave at fastlægge indsatsen, men der skal koordineres på tværs, da den økonomiske 

ramme skal deles mellem hele oplandet.  

 

Ad punkt 4: konstituering – oplæg til retningslinier 

Et oplæg til retningslinjer for arbejdet i vandrådet var fremsendt på forhånd. Oplægget blev 

godkendt med enkelte rettelser og tilføjelser. Det blev foreslået at formuleringen omkring 

beslutninger om at behandle emner udover indsats og virkemidler i vandløbsindsatsen blev gjort 

knap så firkantet. Det blev vedtaget at omformulere det således at det kræver beslutning i vandrådet, 

men ikke nødvendigvis enstemmighed. 

Referater ønskes udarbejdet, så synspunkter tilkendegivet på mødet fremgår. Referater rundsendes 

til Vandrådets medlemmer og suppleanter, og godkendes som  andet dagsordenspunkt på det 

efterfølgende  møde. Herefter lægges det på Gudenåkomitéens hjemmeside og rundsendes til 

Vandrådets medlemmer og suppleanter.  

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt der vil blive oprettet lokale arbejdsgrupper under vandrådet. 

Jørgen Jørgensen svarede, at der ikke er lagt op til dette fra Gudenåkomitéens eller sekretariatets 

side. Det er op til den enkelte kommune at sikre lokal inddragelse. De Grønne Råd kan med fordel 

inddrages.  

Vandrådets relationer udadtil blev diskuteret. Indtil videre er der ikke behov for at vælge en 

formand eller en talsperson, men det kan tages op igen på det næste møde.  

Det blev vedtaget, at suppleanter kan deltage i alle møder.  

 

Ad punkt 5: Vandrådets opgaver og arbejdsform 

Vandrådets opgaver blev gennemgået af Jørgen Jørgensen. 

Der blev stillet spørgsmål om, hvordan placeringen af indsatsen i de enkelte vandløb skal 

fastlægges. Hver kommunes teknikere udarbejder et oplæg ud fra de rammer der meldes ud fra 

staten, og et oplæg præsenteres på juni-mødet til diskussion. Indsatsernes placering vil dog ske på et 

forholdsvis overordnet niveau, der laves ikke konkrete projekter, da det foregriber 

myndighedsbehandlingen.  
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Det blev udtrykt ønske om, at Sekretariatets stiller viden til rådighed om vandløb, hvor der allerede 

er lavet en indsats. Der blev fra et medlem opfordret til, at vandrådets medlemmer går ud og ser på 

vandløbene i deres eget lokalområde, man kan se en del fra offentlig vej. Tag gerne billeder.  

Der blev stillet spørgsmål om, hvordan vandrådets bemærkninger kommer videre til politikerne. 

Udspillet vil blive forelagt politikerne med bemærkning om i hvilket omfang vandrådets 

bemærkninger og forslag er indarbejdet.  

Tidsrammen for Vandrådets arbejde er kompakt, og i den forbindelse blev der spurgt om 

muligheden for et ekstra vandrådsmøde, da der er meget kort tid til at fremlægge holdninger. 

Sekretariatet vil undersøge mulighederne for enten at forlænge det 3. møde med 2 timer, eller 

indsætte et ekstra møde i tidsplanen.  

Der blev stillet forslag om at indsætte en evaluering af vandrådsprocessen i dagsordenen for det 

sidste møde, hvilket blev godkendt. Inden det sidste møde skal deltagerne også overveje, hvordan 

rådets medlemmers udtalelser indsamles og ”pakkes” til ministeren. 

 

Ad punkt 6: Punkter til næste møde 

Næste møde kommer primært til at dreje sig om virkemiddelkataloget og den økonomiske ramme. 

Vandrådets medlemmer foretrækker, at sekretariatet præsenterer et oplæg, og at der er god tid til 

spørgsmål, fremfor at bruge tid på en besigtigelse. 

 

Ad punkt 7: Eventuelt 

Der blev fremsat ønske om, at PowerPoint-præsentationen blev sendt ud sammen med referatet. 

Sekretariatet vil sørge for dette.  

Basisanalysens WebGIS kan anvendes til at se nærmere på tilstanden af vandløbene. Adgang til 

kortene fås ved at følge dette link: Basisanalyse 2015-2021.  

 

  

http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2basis2013
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Deltagerliste: 

Vandrådsmedlemmer og suppleanter: Repræsenterer 

  

Anker Secher Bæredygtigt Landbrug 

Stig Jensen Danmarks Naturfredningsforening 

Niels Dalsgaard Dansk Akvakultur 

Frede Lundgaard Madsen Dansk Landbrug Midt-Østjylland 

Peter Sommer Dansk Landbrug Midt-Østjylland (suppleant) 

Lars Tom-Petersen Dansk Ornitologisk Forening 

Geert F. H. de Lichtenberg Dansk Skovforening 

Anja Veldt DANVA 

Jens Ole Skovgaard Jensen Foreningen af Vandværker i Danmark 

Bo Refer Foreningen til bevarelse af Tange Sø 

Erling Degn Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø 

Jan Karnøe Friluftsrådet 

Eja Lund Landbrug & Fødevarer 

Lars Kielsgaard Langaa Sportsfiskerforbund 

Daniel Rasmussen Randers Sportsfiskerklub 

Karl Christiansen Uldum Kær Naturlaug 

Hans Madsen Uldum Kær Naturlaug (suppleant) 

Jørgen F. Schmidt Vandløbslauget for Alling Å 

Lars Bo Nielsen Vandløbslauget GST 

Per Lejsgaard Vandløbslauget GST (suppleant) 

Klaus H. Pedersen Vandrådet i Favrskov Kommune 

  

Embedsgruppen/teknikere: Repræsenterer 

  

Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune 

Anders Haugstrup Andersen Viborg Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator, Gudenåkomiteéns sekretariat 

Hanne Stadsgaard Jensen Viborg Kommune, sekretær for vandrådet 

Andrea Høj Plejdrup Skanderborg Kommune 

Hanne Wind-Larsen Randers Kommune 

Jan Kunstmann Horsens Kommune 

Torben Tran Ankjærø Favrskov Kommune 

Christian B. Bundesen Hedensted Kommune 

Katrine Meisner Silkeborg Kommune 

  

Afbud Repræsenterer 

  

Lise-Lau Bang Nikolajsen DANVA (suppleant) 

Carsten Buskov Landbrug & Fødevarer (suppleant) 

  

Ikke til stede Repræsenterer 

  

Keld Mortensen Danmarks Naturfredningsforening (suppleant) 

Kim Aarestrup Danmarks Sportsfiskerforbund 
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Lars Mogensen Dansk Ornitologisk Forening (suppleant) 

Knud Erik Bang Danske Vandløb  

Peter Poulsen Danske Vandløb (suppleant) 

Niels Chr. Ravn Foreningen af Vandværker i Danmark 

(suppleant) 

John Eistrøm Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø 

(suppleant) 

Willi Dupont Friluftsrådet (suppleant) 

Bjarne Bach Langaa Sportsfiskerforening (suppleant) 

Max Thomsen Randers Sportsfiskerklub (suppleant) 

Peter Helles Vandløbslauget for Alling Å (suppleant) 

Søren Pedersen Vandrådet i Favrskov Kommune (suppleant 

 

  

 


