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Gudenåkomitéen har indsendt høringssvar til statens Vandplan for 
Randers Fjord 
 

Gudenåkomitéen har udarbejdet høringssvar til vandplanen for Randers Fjord. Vandplanen vil få en 

betydelig indflydelse på den måde, vi skal forvalte vores vandområder og vandressourcer på i 

fremtiden. Gudenåkomiteen har derfor valgt at give et grundigt og omfattende høringssvar til 

planen.  

 

Gudenåkomitéens anbefalinger 

I høringssvaret kommer Gudenåkomitéen med 21 konkrete anbefalinger til vandplanen. Disse 

anbefalinger omfatter de emner, som Gudenåkomiteen mener, at staten bør tage stilling til, 

inddrage eller justere i planen.  

 

Økonomi: Anbefalingerne inkluderer en anmodning om, at staten skal kompensere kommunerne for 

de omkostninger, der bliver forbundet med de indsatser, som kommunerne skal gennemføre. 

 

Klima: Gudenåkomitéen anbefaler også, at forventninger til klimaudviklingen indgår i vandplanen, 

idet klimaforandringer vil betyde mere nedbør i fremtiden og dermed mere vand i vandløbene. 

 

Nye virkemidler: Desuden anbefaler Gudenåkomitéen flere nye virkemidler, som kan anvendes for at 

sikre, at indsatsen leverer det ønskede mål om god økologisk tilstand i vores vandløb. 

 

Tange Sø: Gudenåkomitéen mener, at Tange Sø skal bevares i en form der sikrer de rekreative 

interesser for borgerne omkring søen. Desuden anbefaler Gudenåkomiteen, at staten træffer 

afgørelse om faunapassage snarest muligt, så de fremtidlige forhold er klarlagt, når den nuværende 

koncession for Gudenåcentralen udløber i 2014. 

 

Søer: Gudenåkomitéen finder, at kravene til reduktion af fosfor ikke er tilstrækkeligt konkrete. 

Desuden foreslås det, at der findes bæredygtige alternativer til sørestaurering, hvor der fokuseres 

på nedbringelse af den eksterne belastning som virkemiddel. 

 

Fjorden: Gudenåkomitéen finder det vigtigt, at der opstilles støtteparametre for fosfor- og 

kvælstofkoncentration i fjorden, for derved at supplere brugen af ålegræs som parameter. 

 

Yderligere information 

• Hans Okholm, formand for Gudenåkomitéen, tlf. 40 28 05 70, e-mail: 
hansjorgen.okholm@silkeborg.dk. 

• Du kan finde Gudenåkomitéens samlede høringssvar på www.gudenaakomiteen.dk  
 

Fakta 

• Vandplanen for Randers Fjord skal sikre en god økologisk tilstand i de vandløb og fjorde som 
findes i kommunerne i oplandet til Randers Fjord. 

• Planen skal fremover danne grundlag for kommunernes myndighedsbehandling af 
vandområderne. 

 


