Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS
23. juni 2017 kl. 9:00 – 10.30
Vinderslevholm Gods, Vinderslevholmvej 56A, 8620 Kjellerup.
Mødet holdes i ”Herreværelset”
Der serveres morgenkaffe til mødet
16. juni 2017

Vigtige informationer:
Mødet holdes på Vinderslevholm Gods, hvor der ikke kan forventes mobildækning, ligesom
internet er ikke til stede. Derfor anbefaler Sekretariatet mødedeltagerne på forhånd at have
downloadet mødematerialet til sin enhed, eller medbringe dagsordenen i print.
Parkering foregår på græsarealet umiddelbart til højre efter gitterlågen (markeret) – ikke
oppe ved hovedbygningen – følg parkeringsanvisningen. Der er herefter ca. 2 minutter gang
ad en allé op til hovedbygningen (den højeste bygning).
Herreværelset er det lokale, man træder ind i som det første lokale.

Dagsorden

1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.10)
v./ Jens Peter Hansen samt Poul Erik Rind
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2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.10)
v./ Jens Peter Hansen

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord
er inviterede til punkt 3,4 og 5, og har beslutningskompetence til punkt 4 og 5
3. Opfølgning på sidste komitémøde med landbrugsorganisationerne (kl. 09.10 – 09.20)
/v. Jørgen Jørgensen
4. Vandråd 2017 (kl. 09.20 – 09.30)
/v. Jørgen Jørgensen
5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 09.30 – 09.35)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen

Majbritt Kjeldahl Lassen
Koordinator Gudenåkomitéen
Direkte tlf.: 51 44 49 43
makla@silkeborg.dk

Besøgsadresse Gudenåkomitéen
Søvej 1
8600 Silkeborg
www.gudenaakomiteen.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
www.silkeborg.dk

Gudenåkomitéen
6. Præsentation af den nye hjemmeside ”videnomgudenaaen” (kl. 09.35– 09.45)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
Sejladsområdet
7. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted
kommuner (kl. 09.45 – 09.55)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
8. Ansøgning om sæde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 09.55 – 10.00)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
9. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 10.00 – 10.05)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
10. Orientering om udlejningssejladsen på Gudenåen (kl. 10.05 – 10.10)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
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Faste punkter
11. Punkter til næste møde (kl. 10.10 – 10.15)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
12. Eventuelt (kl. 10.15 – 10.20)
/v. Jens Peter Hansen

Lokalet skal straks efter endt brug ommøbleres, så det tjener som forfriskningsrum til det
efterfølgende TEMAmøde.
Komitéens medlemmer byder fra kl 10.30 mødedeltagerene og oplægsholderne velkommen –
der serveres ifm. indregistreringen en kop velkomstkaffe i ”det blå værelse” mellem kl 10.30
og 11.00

Oversigt over mødedeltagelse
Politisk deltagelse
Jens Peter Hansen
Jarl Gorridsen
Kurt Andreassen
Jeppe Mouritsen
Ole Pilgaard Andersen
Jens Szabo

Repræsenterer
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Skanderborg Kommune

Teknisk deltagelse
Morten H. Jespersen
Poul Hald Møller
Hanne Wind-Larsen
Jørgen Jørgensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Jens Albert Hansen
Hanne Medum Lærke
Keld Rasmussen
Per Nørmark
Bjarke H. Jensen
Søren Kepp Knudsen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Randers Kommune
Viborg Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Skanderborg
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
Hedensted Kommune
Norddjurs Kommune
Gudenåkomitéens sekretariat

Deltager ikke i mødet
Hans-Erik Jensen
Nels G. Markussen
Per Dalgaard
Jens Meilvang
Jesper Hahn-Pedersen
Henning Hermansen
Alex Vejby Nielsen
Steen Ravn Christensen
Keld Andersen
Annette Holm Bonde
Bent Mortensen

Repræsenterer
Norddjurs Kommune
Randers Kommune
Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
Ikast-Brande Kommune
Aarhus Kommune
Vejle Kommune
Syddjurs Kommune
Vejle Kommune
Vejle Kommune
Odder Kommune

Poul Erik Rind stiller faciliteter til aktiviteterne 23. juni 2017 til rådighed og byder i den anledning
velkommen til mødet sammen med Gudenåkomitéens formand, Jens Peter Hansen.
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Bilagsoversigt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Svar fra Miljø- og Fødevareministeren af 14. juni 2017
Sammensætning af Vandråd Randers Fjord 2017
Referat fra 1. vandrådsmøde 3. maj 2017
Tidsplan for vandrådsprocessen
N-VOP VP1 version 7 af 8. maj 2017
N-VOP VP2 version 11 af 30. maj 2017
P-VOP VP2 version 8 af 17. maj 2017
Ansøgning om sæde i Brugerrådet for sejlads på Gudenåen_ Silkeborg Kajakklub
Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 27. april 2017

Linkoversigt
Link til den nye hjemmeside
Link til sejladsbekendtgørelsen

http://videnomgudenaaen.silkeborgkommune.dk/
http://www.sejladspaagudenaaen.dk/media/96588/bekendtgoe
relse-nr-148-af-24-02-2016-om-ikke-erhvervsmaessigsejlads-paa-gudenaaen.pdf

HUSK: det kan ikke forventes internetdækning, så links er uvirksomme under selve mødet
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Punkt 1. Velkomst
Formandens velkomst følges af en velkomst af Poul Erik Rind – lodsejer Vinderslevholm Gods
samt deltager i fosforvådområdeprojektet, der officielt indvies efter Gudenåkomitéens temamøde
23. juni 2017.
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 23. juni 2017 godkendes

Referat
Indstillingen godkendt.

6

Punkt 3. Opfølgning på sidste komitémøde med landbrugsorganisationerne
Baggrund
På Gudenåkomitéens møde den 10. marts 2017 blev det vedtaget at der skulle udarbejdes en fælles
skrivelse fra komitéen og landbrugets organisationer i oplandet til Miljø- og Fødevareministeren
vedr. vigtigheden af koordination mellem den kommende mini-vådområdeordning og de store
vådområder. Brevet blev afsendt den 25. april 2017, underskrevet af Gudenåkomitéens formand
Jens Peter Hansen (Randers Kommune), næstformand Ole Pilgaard Andersen (Horsens kommune,
og formændene for de 6 landboforeninger der deltog på mødet. Der blev efterfølgende, den 26. april
2017, udsendt en pressemeddelelse. Både skrivelsen til ministeren og pressemeddelelsen kan findes
på Gudenåkomitéens hjemmeside.
Det blev derudover vedtaget, at landbrugets organisationer fremover skal inviteres til et årligt møde
med Gudenåkomitéen.
Sekretariatets bemærkninger
Miljø- og Fødevareministerens svar på den fremsendte skrivelse blev modtaget i Sekretariatet den
15. juni 2017. Svaret er vedlagt som bilag. Der redegøres nærmere for det på mødet.
Pressemeddelelsen gav ikke anledning til megen medie-omtale.
Repræsentanter fra landboforeningerne deltog i Gudenåkomitéens teknikergruppes møde den 29.
maj 2017, hvor de gensidige forventninger blev drøftet, og det fremadrettede samarbejde fastlagt
nærmere.
Bekendtgørelse og vejledning til Minivådområde-ordningen kom i offentlig høring den 6. juni.
Høringen varer indtil 26. juni. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. Aarhus
Universitet har udarbejdet et potentialekort, der udpeger hvilke arealer der er egnede, hvilke der er
potentielt egnede, og hvilke der er uegnede til etablering af mini-vådområder. Kortet blev
offentliggjort den 12. juni 2017. Kortet skal bruges som et prioriteringsværktøj i forbindelse med
den første ansøgningsrunde, der starter 1. februar 2018. Der forventes nye ansøgningsrunder i 2019
og 2020. Perioden fra 2021 og frem er mere usikker, da der her træder et nyt Landdistriktsprogram i
kraft.
KL har i forhandlingerne om ordningen været meget opmærksomme på, at minivådområdeordningen ikke måtte have negativ indflydelse på aftalen med staten om den kommunalt
drevne indsats. KL har i den forbindelse argumenteret for, at mini-vådområderne ikke må
konkurrere med de store vådområder om fysisk plads eller kvælstof, især for at sikre, at de store
vådområder (både eksisterende, forundersøgte og potentielle) fortsat kan være
omkostningseffektive. Landbrugs- og Fødevarestyrelsen har ønsket en mindre restriktiv tilgang.
Ifølge udkastene til bekendtgørelse og vejledning, bliver det ikke muligt at søge om tilskud til
etablering af mini-vådområder på arealer, hvor der er tinglyst servitut om vådområde eller
lavbundsprojekt. På potentialekortet er det angivet at der ikke kan søges tilskud til minivådområder
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på arealer i oplandet til ådale og lavbundsarealer i ådale i 2018, men i 2019 forsvinder denne
undtagelse. Der er ikke i bekendtgørelse eller vejledning nævnt hvordan koordinationen mellem
mini-vådområder og de store områder skal foregå.
Der er afsat ca. 50 mio. kr. til ordningen i 2018, og der forventes et tilsvarende eller større beløb i
2019 og 2020. For at kunne komme i betragtning til et tilskud skal et minivådområde have mindst
80% omdriftsjord i oplandet, og effekten skal være mindst 300kg N/ha. I områder der ifølge
potentialekortet er potentielt egnede, skal der gennemføres målinger for at godtgøre at effekten er
stor nok. Et minivådområde skal opretholdes i 10 år.
SEGES er i slutningen af maj blevet valgt til at forestå opgaven med oplandskonsulenter. De
konsulenter der skal dække Randers Fjord-oplandet er blevet udpeget i starten af juni måned, og
gennemgår nu et uddannelsesforløb. Der er tale om 4-5 deltidsstillinger. De inviteres til et møde
med Gudenåkomitéens teknikerforum i slutningen af august måned. Der er tale om erfarne
konsulenter fra forskellige landboforeninger.
Oplandskonsulenterne skal ikke kun hjælpe minivådområde-ordningen i gang, men facilitere alle de
kollektive virkemidler (skovrejsning, vådområder, minivådområder). Det er indskrevet i aftalen
mellem SEGES og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at oplandskonsulenterne skal samarbejde tæt
med kommunerne om opgaven. Men denne koordination er som beskrevet ovenfor ikke indbygget i
bekendtgørelsen eller vejledningen, ligesom vandoplandsstyregrupperne heller ikke er nævnt.

Bilag
Bilag 1: Svar fra Miljø- og Fødevareministeren af 14. juni 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt, orienteringen blev taget til efterretning.
Gudenåkomitéen ønskede at få link til SEGES’s fakta-ark vedrørende vådområder med ud sammen
med referatet. Linket er: https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/vaadomraader/sider/startside.aspx.
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Punkt 4. Vandråd 2017
Baggrund
Processen omfatter to obligatoriske opgaver, og er derfor denne gang opdelt i to faser: først en
vurdering i forhold til nye faglige kriterier for afgrænsning, hvilke mindre vandløb der bør udgå af
planerne (påbegyndt i april 2017, hvor materiale fra Miljøstyrelsen blev fremsendt), derefter en
vurdering af hvilke vandløb der kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede (starter efter
sommerferien). Vandrådene skal inddrages i disse to opgaver, og rådgive kommunerne.
Derudover kan kommunerne kommentere på, om overførte indsatser fra sidste vandplanperiode er
miljømæssigt eller økonomisk hensigtsmæssige at gennemføre. Vandrådet kan også inddrages i
dette. Spørgsmålet blev drøftet på vandrådets første møde, og det forventes ikke, at vandrådet vil gå
yderligere ind i dette spørgsmål. Opgaven er frivillig for kommunerne, og der ydes ikke DUTmidler til den.
Processen skal være afsluttet ved årsskiftet, men forinden skal vandrådets anbefalinger og
forvaltningernes indstillinger politisk behandles. Deadline for første kommune i oplandets politiske
behandling (Aarhus) er 26. oktober 2017.
Ved deadline for interessetilkendegivelse den 3. april 2017 var der indkommet 22 anmodninger fra
foreninger og organisationer om at deltage i vandrådet. Derudover kom der to tilmeldinger efter
deadline. Der kan maksimalt være 20 medlemmer. Embedsmandsgruppen mødtes den 6. april 2017
og udvalgte hvilken organisationer og foreninger der skulle deltage i vandrådet (sammensætning af
vandrådet er vedlagt som bilag, og er også at finde på Gudenåkomitéens hjemmeside). Ved
sammensætningen af vandrådet blev der taget hensyn til geografisk spredning og en ligelig
fordeling af interesser. Sammensætningen blev meddelt deltagerne og Miljøstyrelsen den 19. april
2017.
Sekretariatets bemærkninger
Første møde i vandrådet blev afholdt den 3. maj 2017. Referat fra mødet er vedlagt som bilag, og
kan også findes på Gudenåkomitéens hjemmeside. Efter det første møde har Danske Kloakmestre
valgt at træde ud af vandrådet, som derfor nu består af 19 medlemmer. En opdateret tidsplan for
processen er vedlagt som bilag.
Efter vandrådets ønske blev der afholdt en ekskursion den 31. maj 2017, hvor rådet besigtigede en
række vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbene var udvalgt så de repræsenterede en god
variation i de kriterier som ligger til grund for Miljøstyrelsens udpegning af hvilke vandløb der skal
udgå af planen, og hvilke der skal forblive målsatte.
Andet vandrådsmøde blev afholdt den 12. juni 2017. Her blev der blandt andet gjort status for
vandrådets og kommunernes indtastning i det GIS-værktøj som Miljøstyrelsen har stillet til
rådighed, og en række vandløb blev drøftet. Referatet fra mødet godkendes først på det kommende
møde i midten af august 2017, og kan derfor ikke nå at komme med ud sammen med denne
dagsorden. Der vil efter vandrådets ønske blive afholdt endnu en ekskursion når opgave 2 er startet.
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Der nedsættes lokale arbejdsgrupper i den enkelte kommune efter behov.
Bilag
Bilag 2: Sammensætning af Vandråd Randers Fjord 2017
Bilag 3: Referat fra 1. vandrådsmøde 3. maj 2017
Bilag 4: Tidsplan for vandrådsprocessen

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Der er nu to gennemførte vådområdeprojekter i oplandet, begge fra 1. planperiode. Det første
Vissing Enge i Favrskov Kommune (N-vådområde), besøgte Gudenåkomitéen i 2015. Det andet,
Hinge Sø-Alling Sø i Silkeborg Kommune, (P-vådområde) indvies i dag, i forlængelse af dette
møde.
Vandoplandsplanerne for begge planperioder, med undtagelse af P-VOP for 1. planperiode, er
opdateret siden sidste møde.
Miljøstyrelsen har øget fokus på VOPerne som styringsredskab, især i forhold til bevillinger og
fremdrift i indsatsen. Med introduktionen af mini-vådområdeordningen bliver det særlig vigtigt at
holde nøje regnskab med fremdriften, da de to ordninger tilsammen udgør størstedelen af den
kollektive indsats der indgår i Fødevare- og Landbrugspakken.
VOS-sekretariaterne var derfor inviteret til møde med Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening
og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i slutningen af maj 2017. På mødet understregede styrelserne, at
det er vigtigt at vandoplandsplanerne hele tiden opdateres og er så realistiske som muligt, især i
forhold til tidspunkter for ansøgning om tilskud og den forventede næringsstof-reduktion. Randers
Fjord-oplandet er generelt godt med.
Det blev oplyst at SEGES har udarbejdet en række nye fakta-ark vedrørende vådområdeindsatsen,
som kan findes på landbrugsinfo.dk.
Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
1. planperiode: Der er den 8. maj 2017 indsendt opdateret N-vandoplandsplan (version 7).
Opdateringen omfatter udsættelser af slutdato for projekterne i Øster Alling Vådenge (Norddjurs
Kommune) og Drostrup Enge (Favrskov Kommune). Udsættelserne skyldes at
jordfordelingsprocessen tager længer tid end forventet. Planen er vedlagt som bilag.
2. planperiode: Der blev i perioden omkring seneste ansøgningsfrist for tilskud til forundersøgelser
og realiseringer indsendt flere udgaver af en opdateret vandoplandsplan. Den seneste (version 11) er
indsendt den 30. maj 2017. Opdateringerne omfatter ændringer i projektareal, omkostninger og dato
for afslutning af forundersøgelser i projektet Tvede Å (Randers Kommune), udsættelse af opstart af
forundersøgelsen af projektet i Drammelstrup Enge (Norddjurs Kommune), og ændringer i
projektarealets størrelse og omkostningseffektivitet for realisering af projektet i Kollerup Enge
(Favrskov Kommune). Planen er vedlagt som bilag.
P-VOP
1. planperiode: Ingen ændringer siden sidst. Seneste udgave er fra 5. september 2016.
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2. planperiode: Der blev i perioden omkring sidste ansøgningsfrist for tilskud til forundersøgelser
og realiseringer indsendt flere opdaterede udgaver af P-VOPen. Den seneste (version 8) blev
indsendt 17. maj 2017. Opdateringerne omfatter ændrede budgetter og afslutningsdatoer for
forundersøgelser af projekterne i Funder Å og Tanghus Bæk (begge Silkeborg Kommune), og en
ændring i datoen for afslutning af forundersøgelse og realisering af projektet i Bolund (Horsens
Kommune). Projektet i Bolund blev der også søgt om tilskud til forundersøgelse af i
ansøgningsrunden i efteråret 2016, hvor det blev afvist. Den nye ansøgning er redigeret så den
forhåbentlig går igennem denne gang. Planen er vedlagt som bilag.
Planen lever fortsat ikke op til vandområdeplanernes mål om en samlet reduktion af P-tilførsel til
søer i oplandet på 850 kg P/år. Miljøstyrelsen har endnu ikke kommenteret dette.

Bilag
Bilag 5: N-VOP VP1 version 7 af 8. maj 2017
Bilag 6: N-VOP VP2 version 11 af 30. maj 2017
Bilag 7: P-VOP VP2 version 8 af 17. maj 2017
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
Der er siden udsendelse af dagsorden sket to opdateringer af N-VOP for 2. planperiode:
Opdateringen af 16. juni 2017 (version 12) omfatter mindre justeringer i datoerne for opstart af
forundersøgelse af projekterne Drammelstrup og Vejle Å i Norddjurs Kommune.
Den seneste opdatering (version 13 af 22. juni 2017) omfatter ændring af status til ”Tilsagn til
forundersøgelse givet” for Tvede Å-projektet i Randers Kommune, samt tilretning af P-balance,
hektarantal, N-reduktion og omkostningseffektivitet for realisering af projektet Kollerup Enge i
Favrskov Kommune. Den sidste tilretning betyder, at den samlede N-reduktion kommer op på
111,04 t N/år, hvilket er 0,04 t over det mål der er sat for oplandet.
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Punkt 6. Præsentation af den nye hjemmeside ”viden om Gudenåen”
Baggrund
Som følge af Gudenåkomitéens prioritering af midler til projekter 24. juni 2016, har en
redaktionsgruppe i tæt samarbejde med Jens Muff (Naturplan) arbejdet med at en opdateret,
populær vidensopsamling om Gudenåen, dens natur, miljø og hydrologi.
Dette arbejde er nu færdiggjort, og Sekretariatet præsenterer på mødet den nye hjemmeside ”viden
om Gudenåen”.
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéen har tidligere stået bag en lang række udgivelser (rapporter) om Gudenåen. Med
den nye hjemmeside bliver eksisterende viden sat ind i en letforståelig kontekst. Hjemmesider
fordrer en kortere og anderledes sammensat tekst end en almindelig, trykt publikation – og denne
kortere, dynamiske tekst vurderes sammen med filmmateriale og specialfremstillet grafisk materiale
at ville kunne nå bredere ud end det tidligere publicerede materiale. Målgruppen for hjemmesiden
er borgere i bred forstand (f.eks. byråd, journalister, interessegrupper, naturinteresserede, lodsejere,
de sejlende, skoler/ gymnasier osv.).
Siden er en underside på Silkeborg kommunes hjemmeside, da denne placering er omkostningsfri.
Siden kan fremsøges ved at skrive ”viden om Gudenåen” i sin søgemaskine
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Siden er responsivt opbygget, og har på forsiden 6 indgange, alt efter ens interesse. Hver af de 6
emner er herefter underinddelt. Der er uddybende bokse, der kan foldes ud, til emner, der forklarer
emner eller fænomener dybere. I hjemmesidens top findes en traditionel topnavigationen, hvor man
kan læse om Gudenåkomitéen, visioner og finde mere viden i form af tekniske rapporter. Finder
man noget på siden af særlig interesse, kan det printes eller distribuerer via de sociale medier
Facebook, Instagram og Twitter
Der findes en del filmisk materialer på siden, heriblandt er der venligst stillet filmmateriale anvendt
på udstillingen om Gudenåen på Aqua (Silkeborg) til rådighed.
Hjemmesiden planlægges efter Gudenåkomitéens godkendelse at blive markedsført via
GudenåSamarbejdets mange kanaler, kommunernes egner informationskanaler (hjemmesider og
Facebook), kommunernes skoleafdelinger, link fra Gudenåkomitéens egne hjemmesider, ligesom
pressen orienteres.

Økonomi
Der er ingen udgifter til sidens drift, grundet dens placering som subsite i Silkeborg kommune.
Alle de afsatte midler (113.714 kr., fordelt på 2 budgetår) er brugt til sidens etablering. Herudover
er der anvendt ekstra midler (66.286 kr.), som formodes at kunne indeholdes i Gudenåkomitéens
budget 2017.

Da en hjemmeside er dynamisk, anbefaler Gudenåkomitéens Sekretariat, at der i anvendes midler til
at vedligeholde informationen. Sekretariatet foreslår derfor, at sidens vedligehold får en post på
Gudenåkomitéens budget fra budget 2019 og frem. Det foreslås at afsætte 25.000 kr. i alt til IT, og dette
bør hvis muligt indeholdes i indeværende kontingentstørrelse.
I den mellemliggende periode foreslås hjemmesidens vedligehold at blive påført diverse posten på
Gudenåkomitéens budget

Link til den nye hjemmeside:

http://videnomgudenaaen.silkeborgkommune.dk/

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 Gudenåkomitéen godkender den nye hjemmeside ”viden om Gudenåen”
 Sekretariatet igangsætter markedsføring som beskrevet i sagsfremstillingen
 Sidens vedligehold afholdes på Gudenåkomitéens budget, herunder at posten til IT fra og med
Gudenåkomitéens budgetforslag fra 2019 hæves til 25.000 kr.

Referat
Indstillingen godkendt.
Formanden opfordrede til, at medlemmerne var med til at sprede kendskabet til siden, f.eks. via et
link i mails, hvor der svares på noget fagligt i relation til Gudenåen.
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Punkt 7. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted
kommuner
Baggrund
For at må sejle i gæstefartøj på strækningen Tørring-Klostermølle skal der erhverves et gæstemærke
jf. bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb
og søer fra Tørring til Randers
På møde i Gudenåkomitéen 9. december 2016 blev en løsning på politisk niveau mellem Horsens
og Hedensted Kommune præsenteret. Resultatet af disse drøftelser blev, at aftalen med
Gudenåcenterets Støtteforening (GUS), der hidtil har administreret gæstemærkeordningen (mærket
blev erhvervet ved Tørring Teltplads til 125 kr. (5 dages varighed)) – blev opsagt til udgangen af
2017. Gudenåkomitéens Sekretariatet skulle overtage administrationen af ordningen til en pris pr.
gæstemærke af 100 kr. stykket, og ordningen skulle gøres digital i lighed med den ordning, der
eksisterer for straks-erhvervelse af gæstemærker for motoriserede fartøjer nord for Klostermølle.
Indtægten fra den nye gæstemærkeordning skulle anvendes til administration af det digitale system
og kontrol af de gæstesejlende.
Der blev afsat 40.000 kr. på sejladsbudgettet til udvikling af den digitale løsning ud fra en
forestilling om det simpleste system som muligt. Om budgettet ville række skulle undersøges via en
kravspecifikation. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor ordningen samt finansieringen
heraf skal drøftes af Gudenåkomitéen igen.

Horsens og Hedensted kommuner bemærker
Sekretariatet har på baggrund af kravspecifikationen på Horsens og Hedensteds kommuners vegne
indhentet estimater på opgaven fra de 2 firmaer, der står bag hhv. den fælles sejladshjemmeside
www.sejladspaagudenaaen.dk og siden, der styrer udlejernes sejlads
www.udlejning.sejladspaagudenaaen.dk (ikke fastpristilbud). Disse 2 firmaer blev adspurgt grundet
et ønske om at kunne genbruge så meget så muligt af tidligere udviklet kode/grafik.
Det billigste estimat er på 150.000 kr. (ex. moms), og det dyreste på 380.977 kr. (ex. moms) men da
der ikke er tale om fastpristilbud, kan priserne være både større og mindre alt efter det faktuelle
tidsforbrug. Uanset den endelige pris, overstiger prisen det afsatte beløb på sejladsbudgettet.
Da udviklingen af den fælles sejladshjemmeside har været betalt af det fælles budget foreslår
Horsens og Hedensted kommuner, at udviklingen af det elektroniske system til køb af gæstemærker
også betales af det fælles budget. Det vil indebære, at der formentlig vil blive underskud på
sejladsbudgettet i 2017 og måske også i 2018, samt at kommunerne først kan modtage
kompensation for administration af ordningen, når udgiften til systemet er betalt.
Horsens og Hedensted kommuner anbefaler hermed, at den elektroniske gæstemærkeordning
betales af fællesskabets sejladsindtægter.
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Sekretariatet bemærker
Sekretariatet har følgende bemærkninger og anbefalinger:
Etablering af en elektronisk gæstemærkeløsning:
Det er korrekt, at den fælles sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk er finansieret via
sejladsbudgettet. Dette skyldes, at der er tale om en fælles ordning for de 7 kommuner (jf. §7 i
bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb
og søer fra Tørring til Randers). Selv om motoriseret sejlads på strækningen Tørring til
Klostermølle ikke er muligt, kan borgere i Horsens og Hedensted kommune erhverve sig et
hjemmehørende registreringsnummer til deres båd og dermed sejladsret til alle dele af
GudenåSystemet, hvor motoriseret sejlads er tilladt. Skanderborg kommune varetager
sagsbehandlingen af ansøgninger fra borgere i Horsens og Hedensted kommuner.
Den elektroniske løsning har vist sig dyrere end forventet. Derfor er det Sekretariatets holdning, at
det på mødet skal drøftes, hvorvidt et system fortsat skal etableres og med hvilken finansiering.
Hvis løsningen skal finansieres udelukkende af midler fra sejladsbudgettet, er det Sekretariatets
anbefaling, at alle indtægterne fra gæstemærkeordningen tilfalder sejladsbudgettet i lighed med alle
andre indtægter fra sejladsområdet.
Finansieres løsningen fuldt af Horsens og Hedensted kommuner, enten via egenfinansiering eller
(øget) brugerbetaling, kan Horsens og Hedensted kommuner anvende indtægterne til at dække deres
administration af ordningen.
Placeringen af en elektronisk gæstemærkeløsning på en eksisterende sejladshjemmeside fordrer, at
der på fremtidige sejladsbudgetter afsættes midler til sidens drift (supportaftale, penge til fejlretning
osv.), og en eventuel omkostning for en udvidelse af den nuværende aftale med betalingsplatformen
Quickpay.

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,


etablering af elektronisk gæstemærkeordning, herunder finansiering, drøftes

Referat
Indstillingen godkendt.
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Det blev besluttet, at Sekretaraitet skal arbejde med en fællesløsning, hvor udgifter og indtægter
tilfalder det fælles sejladsbudget. Modellen skal være omkostningsneutral og indeholde en
prisharmonisering for gæstemærker i hele Gudenåsystemet. En prisharmonisering kræver byrådenes
accept af takstbladsændringen
Priserne for et gæstemærke skal holdes på et rimeligt niveau i forhold til det nuværende. Ændringer
i taksten kræver godkendelse i de enkelte kommuner.
Hedensted Kommune ønskede, at ordningen skulle etableres, finansieres og håndtereres
fremadrettet af Horsens og Hedensted kommune, men accepterede dog flertallets beslutning.
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Punkt 8. Ansøgning om sæde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Baggrund
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) består af maksimalt 15 medlemmer, og
funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Gudenåkomitéen sammensætter Brugerrådet
således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås.
Komitéen sammensatte 4. marts 2016 Brugerrådet for en 2 årig periode, da Brugerrådets nye
vedtægter trådte i kraft midt i en kommunal valgperiode. Der indkom 13 ansøgninger til de 15
pladser, og Gudenåkomitéen valgte at tildele alle 13 ansøgere en plads.
Der er dermed 2 ledige pladser i Brugerrådet i indeværende funktionsperiode. Dette forhold er
beskrevet på Gudenåkomitéens hjemmeside, under fanebladet Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen,
sammen med en beskrivelse af, hvorledes man kan komme i betragtning til ledige pladser i en
funktionsperiode. Sekretariatet har 3. maj 2017 modtaget en ansøgning om medlemskab i
Brugerrådet i indeværende funktionsperiode, og Gudenåkomitéen skal på baggrund af denne
sagsfremstilling beslutte, om medlemskab skal tildeles ansøger.

Sekretariatets bemærkninger
Det er anden gang, Sekretariatet får en ansøgning om en af de ledige pladser. Formanden for
foreningen af kanoudlejere på Gudenåen søgte i 2016 om medlemskab, men det var ikke muligt for
sekretariatet at imødekomme ansøgningen. Dette skyldes, at Brugerrådets vedtægters § 3,3 fastslår,
at hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen. Interessefællesskabet foreningen af kanoudlejere på Gudenåen er allerede er
repræsenteret i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og ansøger blev derfor meddelt et afslag
direkte af Sekretariatet og Gudenåkomitéen blev orienteret herom.
Den nye ansøgning fra Silkeborg Kajakklub skal behandles af Gudenåkomitéen (ansøgningen er
vedlagt som bilag). Foreningen er ikke repræsenteret i Brugerrådet for Sejlads. Sekretariatet
bemærker, at der er et geografisk og interessemæssigt overlap med andre medlemmer af
Brugerrådet, med at dette ved sammensætningen af Brugerrådet 4, marts 2016 ikke ekskluderede
nogle ansøgere.
Der er i indeværende funktionsperiode kun et enkelt møde tilbage i Brugerrådet. Mødet kan være
med til at afklare, hvorvidt et medlemskab i den kommende funktionsperiode fra 2017-2020 er
attraktivt at søge om.
Bilag
Bilag 8: Ansøgning om sæde i Brugerrådet for sejlads på Gudenåen_ Silkeborg Kajakklub
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Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
 Gudenåkomitéen på baggrund af den indkomne ansøgning beslutter, hvorvidt medlemskab
af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i indeværende funktionsperiode tildeles til ansøger
Referat
Indstillingen godkendt. Ansøger tildeles plads i Brugerrådet i indeværende funktionsperiode.
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Punkt 9. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Baggrund
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop
været afholdt møde 27. april 2017 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Herunder orienteres om
mødet.
Sekretariatets bemærkninger
Brugerrådet blev indledningsvist orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder
af relevans for Brugerrådet. Emnerne fremgår af vedlagte bilag.

Derudover blev følgende emner vendt: Sejladskontrol og sejladsstatisk 2016; fart og mulige tiltag
for reduceret fart; brosamarbejdets broer samt regulativrevision for Gudenåen.

Bilag:
Bilag 9: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 27. april 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 10. Orientering om udlejningssejladsen på Gudenåen
Baggrund
I 2017 begyndte en ny koncessionsperiode, der strækker sig til 2020 med mulighed for 2x2 års
administrativ forlængelse. Sekretariatet orienterer om hvordan den nye ordning afspejler sig i hhv.
antallet af koncessionsindehavere og sejladsen på Gudenåens sydligste strækning fra TørringKlostermølle.

Sekretariatets bemærkninger
Antallet af langtursudlejere til ikke-motoriserede fartøjer er uændret fra sidste koncessionsperiode
til indeværende koncessionsperiode, og der er ikke kommet nye langtursudlejere af ikkemotoriserede fartøjer til. Der er kommet en udlejer, der tilbyder langtursudlejningssejlads af
motoriserede fartøjer, ligesom der er kommet en ny fartøjstype (dragebåd).
Den mere fleksible ordning, hvor koncessioner ikke længere er strækningsopdelte har medført, at
der samlet set er 33 færre koncessioner i brug end i sidste koncessionsperiode (opgørelse pr. 31. maj
2017: 846 langturskoncessioner og 155 timekoncessioner – i alt 1001 koncessioner af 300 kr.). Der
var budgetteret med koncessionsindtægter for 310.200 kr. i indeværende, hvilket giver en manko på
9900 kr. Der kan komme flere til i løbet af året, da der ikke er ansøgningsfrist som i den foregående
koncessionsperiode. 33 koncessioner ekstra må dog forventes at være urealistisk, og regnskabet for
sejladsområdet kan munde ud i et underskud for 2017.
Hjemmesiden, der styrer sejladsen på Gudenåens sydlige del fra Tørring-Klostermølle, har været i
drift siden februar 2017 og kører uden problemer. Der vil i højsæsonen blive udført IT arbejde, hvis
sidens funktion er påvirket, mens tilretninger, der øger brugbarheden (f.eks. ændringer i grafikken)
udskydes til efter højsæsonen. Der har ikke været tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af
sejldage.
De nye foldere, der oplyser om sejladsreglerne for motoriseret og ikke motoriseret sejlads er for
størstedelens vedkommende distribueret/afhentet – Sekretariatet har valgt at bibeholde samme
oplagstal som vanligt. Selv om udlejernes ønske om kun at uddele en folder pr. lejemål (tidligere:
en folder pr. fartøj), så åbner den nye ordning op for mere sejlads på strækningen. Årets
folderforbrug er derfor ikke kendt.
Sekretariatet vil på det kommende dialogmøde med udlejerne høre til, om det har lettet de sejlendes
navigation på åen, at der er anvist navngivne broer på kanofolderne.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning
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Referat
Indstillingen godkendt.
Historien om den elektroniske ordning kan med fordel udbredes.
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Punkt 11. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det kommende
komitémøde i 2017. Mødet holdes 8. december 2017 på Vestermølle, Oddervej 80, 8660
Skanderborg. Mødet afsluttet med en let julefrokost, og kan forventes at være en times tid længere
end vanlige komitémøder
Mødet er som udgangspunkt det sidste i rækken for komitéens i sin nuværende konstitution, da
komitéen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Sekretariatet foreslår følgende mulige emner til dagsordenen:








VOS, herunder fastlæggelse af principper
Vandråd, herunder endelig afrapportering samt regnskab
Orientering om udlejningssejladsen 2017, herunder år 1 med GudenåSkyen
Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Foreløbige regnskaber for hhv. Gudenåkomitéen og Sejladsområdet 2017
Fastlæggelse af overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2018
GudenåSamarbejdet orienterer
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Punkt 12. Eventuelt
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