Beslutningsreferat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS
16. marts 2018 kl. 09.00 – 13.00
Svostrup Kro, Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg.
Mødelokale ”Den Gamle Lade 1”
Der serveres morgenkaffe samt frokost til mødet
19. marts 2018

Dagsorden
Gudenåkomitéen fungerer som Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord,
hvorfor alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede til punkt 1-6.

1. Velkomst (kl. 09.00)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
3. Konstituering af Gudenåkomitéen og VOS 2018-2021 (kl. 09.05 – 09.15
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
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4. Introduktion til Gudenåkomitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder (kl. 09.15 –
10.15)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen, Jørgen Jørgensen og Majbritt Kjeldahl Lassen
5. Drøftelse af indhold på komitéens møder i 2018 (10.15 – 10.25)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
6. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 10.25 – 11.35)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen

Pause 15 minutter

Efter pausen gives en kort introduktion til udfordringer og løsninger til krodrift beliggende
ved en å (10 min.) v. Svostrup Kro.

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
7. Orientering om endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2017 (kl. 11.00 – 11.05)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2019 (kl. 11.05 – 11.10)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
9. Sammensætning af det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen 2018-2021 (11.10 –
11.20)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
10. Orientering om endeligt regnskab for sejladsområdet 2017 (kl. 11.20 – 11.25)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
11. GudenåSamarbejdet orienterer (kl. 11.25 – 11.40)
/v. Gunhild Øeby Nielsen
12. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter (kl. 11.40 – 11.50)
/v. Gudenåkomitéens formand
13. Punkter til næste møde (kl. 11.50 – 11.55)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
14. Eventuelt (kl. 11.55 – 12.00)
/v. Gudenåkomitéens formand

Mødet afsluttes med let frokost i kroens restaurant kl. 12.15 – 13.00.
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Oversigt over mødedeltagelse
Politisk deltagelse
Karen Lagoni
Kai Overgaard Andersen
Anders G. Christensen
Claus Løwe Klostergård
Jens Szabo
Lars Skytte Nielsen
Lene Tingleff

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

Teknisk deltagelse
Hanne Wind-Larsen
Jørgen Jørgensen
Jens Albert Hansen
Morten H. Jespersen
Hans Brok-Brandi
Flemming Larsen
Bjarke H. Jensen
Hans-Erik Jensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Randers Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
Norddjurs Kommune (VOS)
VOS Sekretariatet
Gudenåkomitéens Sekretariat

Deltager ikke i mødet
Steen Ravn Christensen
Rasmus Dandanell Lundegaard
Steen Terkildsen
Henning Hermansen
Keld Andersen

Repræsenterer
Syddjurs Kommune (VOS)
Ikast-Brande Kommune (VOS)
Odder (VOS)
Aarhus (VOS)
Vejle (VOS)

Gunhild Øeby Nielsen (GudenåSamarbejdets Sekretariat) er oplægsholder til punkt 11
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Bilagsoversigt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gudenåkomitéens vedtægter
Gudenåkomitéens forretningsorden
Vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåen i et sejladsperspektiv
Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Forslag til komitéens fremtidige arbejdsområder
Principper for VOS-arbejdet
N-VOP for 1. planperiode, version 10 af 7. februar 2018
Kortbilag til N-VOP for 1. planperiode
N-VOP for 2. planperiode, version 15 af 23. februar 2018
Kortbilag til N-VOP for 2. planperiode
P-VOP for 1. planperiode, version 5 af 23. januar 2018
Kortbilag til P-VOP for 1. planperiode
P-VOP for 2. planperiode, version 9 af 9. februar 2018
Kortbilag til P-VOP for 2. planperiode
Liste over begrundede ansøgninger fra interessefællesskaber, der har ansøgt om sæde i
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Sekretariatets bemærkninger om interessefællesskaber med flere ansøgere
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Oversigt samt kort beskrivelse over hjemmesider, som Gudenåkomitéen står bag pr. 1/1 2018
og som nævnes på mødet d 16. marts 2018:

Hjemmeside (direkte link)

Kort beskrivelse

Gudenåkomitéens hjemmeside

Siden orienterer om Gudenåkomitéen, om
Vandoplandsstyregruppen (VOS) og Brugerrådet for
Sejlads på Gudenåen (BfS).
Her findes bl.a. Gudenåkomitéens referater, regnskaber,
publikationer samt lovmateriale, film og
vandstandsmålinger gældende specifikt for Gudenåen

Viden om Gudenåen

Gudenåkomitéen stå bag en masse publikationer om
Gudenåen. Videnshjemmesiden ”Viden om Gudenåen”
formidler den nyeste viden om Gudenåen på en
lettilgængelig måde for en bred målgruppe.
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Det fælles motorbådsregister

www.sejladspaagudenaaen” er en sprogversioneret,
fælleskommunal online løsning, hvor borgere kan
registrere deres motoriserede fartøj samt betale
registreringsgebyr samt finde information om
sejladsregler.

”GudenåSkyen”
(intet link – kræver personligt log in)

Det fælleskommunale elektroniske
sejladshåndteringssystem, som anvendes af alle
godkendte udlejere med langturskoncessioner til
udlejningssejlads i GudenåSystemet.

Punkt 1. Velkomst
Mødet starter med en præsentationsrunde, hvorunder de nye medlemmer fortæller om deres
baggrund.
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Sekretariatets bemærkninger
Dagsordenen planlægges normalt i samarbejde med Gudenåkomitéens formand.
Da formanden først findes på indeværende møde, er nærværende dagsorden planlagt administrativt
af Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe med udgangspunkt i de punkter, som den afgående
komité blev præsenteret for 8. december 2017.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 16. marts 2018 godkendes

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 3. Konstituering af Gudenåkomitéen og VOS 2018 - 2021
Baggrund
I alt 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord kan optages som medlemmer af
Gudenåkomitéen. Følgende 7 kommuner har ønsket medlemskab af Gudenåkomitéen (alfabetisk
arrangeret): Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg.
Som følge af § 6 i Gudenåkomitéens vedtægter (bilag 1) vedr. valg af formand og næstformand,
konstituerer Gudenåkomitéen sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver
funktionsperiode.
De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som
VOS. Som det fremgår at §6 i vedtægterne for Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 Randers Fjord (bilag 3), varetages funktionen som formand og næstformand af Formand og
næstformand i Gudenåkomitéen med mindre Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 Randers Fjord beslutter andet.

Sekretariatets bemærkninger
Som det fremgår af nedenstående liste, har formandskabet har været varetaget af forskellige
kommuner siden Gudenåkomitéen overgik fra amterne til kommunal regi ifm. strukturreformen i
2017:
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Favrskov Kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune

2007 - 2010
2010 - 2011
2012 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2017

Formandskabet i begge fora følger nu den kommunale valgperiode, og udløber dermed i 2021.

Bilag
Bilag 1: Gudenåkomitéens vedtægter
Bilag 2: Gudenåkomitéens forretningsorden
Bilag 3. Vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Bilag 4. Forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen (VOS) konstituerer sig selv med formand og
næstformand

Referat
Indstillingen godkendt
Til formandsposten blev Karen Lagoni og Jens Szabo indstillet.
Resultatet af afstemningen:
Karen Lagoni: Kai O. Andersen (Viborg), Claus L. Klostergård (Silkeborg), Lars S.
Nielsen (Horsens), Karen Lagoni (Randers).
Jens Szabo: Anders G. Christensen (Favrskov), Lene Tingleff (Hedensted), Jens
Szabo (Skanderborg).
Karen Lagoni (Randers) er således valgt som formand for Gudenåkomitéen i perioden
2018-2021.

Til næstformandsposten blev Claus L. Klostergård (Silkeborg) og Jens Szabo (Skanderborg)
indstillet.
Resultatet af afstemningen:
Claus L. Klostergård: Kai O. Andersen (Viborg), Claus L. Klostergård (Silkeborg),
Lars S. Nielsen (Horsens), Karen Lagoni (Randers).
Jens Szabo: Anders G. Christensen (Favrskov), Lene Tingleff (Hedensted), Jens
Szabo (Skanderborg).
Claus L. Klostergård er dermed valgt som næstformand for Gudenåkomitéen i
perioden 2018 – 2021.

Funktionen som formand og næstformand for Vandoplandsstyregruppen for oplandet til Randers
Fjord varetages af henholdsvis Karen Lagoni (Randers) og Claus L. Klostergård (Silkeborg) i
perioden 2018-2021.
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Punkt 4. Introduktion til Gudenåkomitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder
Baggrund
Gudenåkomitéen startede som Gudenåudvalget, der blev etableret af de daværende amter i
1970’erne efter den såkaldte Gudenåundersøgelse, der i 1973-1975 undersøgte Gudenåens
forureningstilstand. I 1980’erne blev Gudenåudvalget til Gudenåkomitéen, og efter
kommunalreformen i 2007 blev komitéen reetableret i sin nuværende form som et tværkommunalt
formaliseret samarbejde med fokus på benyttelse og beskyttelse af Gudenåsystemet.
Af de 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord, som kan optages som
medlemmer af Gudenåkomitéen, har 7 kommuner, hvor Gudenåen løber igennem, valgt
medlemskab i perioden 2018-2021. Som introduktion til Gudenåkomitéens nye medlemmer
skitseres herunder Gudenåkomitéens arbejdsform og arbejdsområder (se bilag 1 og 2 til foregående
dagsordenpunkt samt Gudenåkomitéens hjemmeside for en beskrivelse af komitéens formål og
beslutningskompetence).
Gudenåkomitéens arbejdsform
Gudenåkomitéens primære interne kommunikationskanal er komitéens møder. Gudenåkomitéen
holder 3-4 møder årligt.
Til Gudenåkomitéen er tilknyttet et Sekretariat, bestående af Sekretariatschef samt koordinator.
Sekretariatet er placeret i Silkeborg kommune og ledes af en chef herfra.
Sekretariatet indkalder til Gudenåkomitéens møderække. På møderne kan Gudenåkomitéen
medtage embedsmænd som tekniske bisiddere. Møderne er derudover lukkede.
Dagsordenerne forberedes ved møder mellem Sekretariatet og en embedsmandsgruppe med
repræsentanter fra medlemskommunerne, samt et formøde mellem Sekretariatet og komitéens
formand. Dagsordensmaterialet ligger online på Gudenåkomitéens hjemmeside én uge før mødets
afholdelse. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferatet, som godkendes af Gudenåkomitéen på
mødet, og herefter offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside.
Gudenåkomitéens økonomi
Gudenåkomitéens arbejde finansieres med et bidrag fra hver enkelt kommune efter en
fordelingsnøgle, der svarer til den enkelte kommunes arealandel af det samlede opland. Forslag til
anvendelse af midlerne forlægges årligt Gudenåkomitéen. Gudenåkomitéens Sekretariat aflægger
årligt regnskab for Gudenåkomitéen (se senere dagsordenspunkt).
Gudenåkomitéens nuværende opgaver
Gudenåkomitéen er rådgivende overfor medlemskommunerne i opladet til Gudenåen og Randers
Fjord ift. natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. I den
forbindelse står komitéen bag en række faglige udgivelser, som kan se på Gudenåkomitéens
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hjemmeside. Indholdet af den faglige viden formidles bredt via hjemmesiden
videnomgudenaaen.dk.
Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Danmark er opdelt i hovedvandoplande, og Gudenåen ligger i vandopland Randers Fjord.
For hvert hovedvandopland har Miljøministeriet fastlagt en ramme for etablering af vådområder og
ådalsprojekter, der skal fjerne kvælstof og fosfor som fastsat i de statslige vandplaner.
I hvert hovedvandopland findes Vandoplandsstyregrupper (VOS), sammensat af kommunerne i
oplandet. Alle 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord er obligatoriske
medlemmer af VOS, hvis vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag 3 og 4 til tidligere
dagsordenspunkt.
Formålet med VOS er at løse de kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning,
der forudsætter et tværkommunalt samarbejde. VOS har til formål at rådgive Miljøministeren på et
område, hvor den enkelte kommune i Vandoplandet til Randers Fjord ikke har selvstændig
kompetence.
Kommunerne i oplandet til Gudenåen har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS.
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er dermed faste punkter på Gudenåkomitéens møder.
Kommuner, der tillige er medlem af Gudenåkomitéen, repræsenteres i Vandoplandstyregruppe for
Vandopland 1.5 - Randers Fjord af Gudenåkomitémedlemmet. Kommuner, der ikke har valgt
medlemskab af komitéen, inviteres til at deltage i behandlingen af VOS dagsordenspunkterne på
komitéens møder, da de har beslutningskompetence i forhold til vandoplandsplanerne.
VOS udarbejder vandoplandsplaner, hvoraf mulige projekter til fjernelse af kvælstof (kaldet NVOP) og fosfor (kaldet P-VOP) med tilknyttet økonomi fremgår. VOS beslutter på det grundlag,
hvilke projekter der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for og siden realiseres. På den
baggrund indsender de relevante kommuner ansøgninger i prioriteret rækkefølge til
Miljøministeriet. Arbejdet finansieres via søgte statslige bevillinger.
Etablering af vådområder foregår bedst i tæt dialog med lodsejerne og landbrugets organisationer.
Derfor har VOS i 2017 etableret et samarbejde med landbrugets organisationer i oplandet, som
indebærer et årligt møde i forbindelse med et ordinært møde i Gudenåkomitéen/VOS, foruden en
løbende dialog.
I 2017 var det særligt ordningen med mini-vådområder der blev drøftet. Oplandskonsulenterne, der
skal rådgive landmænd om ordningen, har som opfølgning etableret tæt kontakt til de kommunale
forvaltninger for at koordinere mini-vådområder og de store vådområder.
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Det forventes, at landbrugets organisationer i oplandet inviteres til et møde i forbindelse med et
ordinært Gudenåkomité-møde hvert år i perioden 2018-2021, og at der løbende afholdes opfølgende
møder på embedsmandsplan, efter behov.
Se også dagsordenspunkt om kvælstof – og fosforvandoplandsplaner.

Sejladsområdet
Gudenåkomitéens vedtægter fastligger, at komitéen skal følge udviklingen i den rekreative
anvendelse af vandsystemet. En stor del heraf er sejlads, og bilag 5 giver en gennemgang af
Gudenåen i et sejladsperspektiv.
Gudenåkomitéen administrerer ordningen for udlejningskoncessioner og registreringsordningerne
for motoriseret sejlads, og fra 2019 også registreringsordningen for ikke-motoriseret gæstesejlads på
strækningen fra Tørring-Klostermølle. Sekretariatet holder komitéen opdateret på disse emner på
møderne. Orienteringen om sejladsområdet sker endvidere ved orientering fra Brugerrådet for
Sejlads på Gudenåen og dialogmøder med udlejerne.
Sekretariatets sejladsrelaterede arbejde dækkes af indtægter fra koncessioner samt
registreringsordninger (se orienteringspunktet om regnskab for sejladsområdet 2017).
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Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner har ifølge
§16 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel
på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, mulighed for at nedsætte et
Brugerråd, hvis opgave det er at rådgive kommunalbestyrelserne i de nedsættende kommuner i
spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen. Brugerrådet
sammensættes af Gudenåkomitéen (bilag 6).
Gudenåkomitéens Sekretariat står for Sekretariatsbetjeningen af Brugerrådet og indkalder til de 2
årlige møder og fører referat herfra. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for
Brugerrådet og står for mødetilrettelæggelse samt mødeledelsen.
Der er til sejladsområdet tilknyttet en sejladsteknikergruppe, hvori en repræsentant fra ovennævnte
7 kommuner deltager. Formålet med sejladsteknikergruppen er bl.a. at sikre en fælles koordineret
forvaltning af sejladsbestemmelser. Sejladsteknikergruppen deltager bl.a. i Brugerrådets møder.
Dagsordenerne er sammen med referaterne fra møderne offentligt tilgængelige på Brugerrådets eget
faneblad under Gudenåkomitéens hjemmeside, ligesom referaterne typisk bilægges til
Gudenåkomitéens dagsorden til orientering. På komitémøderne fremlægges hovedpointerne af
Sekretariatet.

Derudover orienteres Gudenåkomitéen på møderne om emner relevante for udlejningsvirksomheder
i Gudenåsystemet. Der afholdes typisk 2 årlige dialogmøder mellem Gudenåkomitéens Sekretariat
og fartøjsudlejer i Gudenåsystemet og i nødvendigt omfang sejladsteknikere. Referater fra disse
møder bilægges ligeledes Gudenåkomitéens dagsorden til orientering.

Sekretariatets bemærkninger
Ovenstående gennemgang illustrerer hvad Gudenåkomitéen har arbejdet med frem til nu.
Gudenåkomitéens arbejdsområde er dog ikke begrænset hertil jf. vedtægterne. Sekretariatet
præsenterer på baggrund af de gennemgåede ansvarsområder kan følgende emner, som komitéen
have som fokusområder i den kommende funktionsperiode (bilag 7).

Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
• Gudenåkomitéens medlemmer tager en indledende drøftelse om forventninger til og visioner
for samarbejdet og samarbejdsformen i Gudenåkomitéen, samt fastligger fokusområder for
den indeværende funktionsperiode.

Bilag
Bilag 5. Gudenåen i et sejladsperspektiv
Bilag 6. Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Bilag 7: Forslag til komitéens fremtidige arbejdsområder

Referat
Indstillingen godkendt.
Følgende emner ønskes bl.a. behandlet i Gudenåkomitéen i indeværende funktionsperiode:
1. Gudenåens forløb ved Tange Sø
2. Vandløbsvedligeholdelse
3. Koordination af rekreativ anvendelse
Derudover lægges vægt på inddragelse af interessenter.
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Punkt 5. Drøftelse af indhold på komitéens møder i 2018
Baggrund
Gudenåkomitéens møder holdes rundt om i medlemskommunerne, fortrinsvis Gudenånært.
Indholdet på de kommende komitémøder d. 22. juni (GK2) og d. 30. november 2018 (GK3) skal
drøftes og Sekretariatet præsenterer herunder forslag til overordnet indhold.
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéens møder indeholder altid punkter knyttet til de faste elementer VOS samt
sejladsområdet. Hertil kommer varierende emner af fælleskommunal interesse vedr. Gudenåen.
Herunder ses hvilke andre aktiviteter, som kunne indeholdes i årets kommende komitémøder.
Møde 22. juni 2018 (GK2):
Mødet afholdes i Hedensted kommune (Gudenåcenteret).
Vådområdeindsatsen er et fælles anliggende for kommuner og landboorganisationer. Det er derfor
besluttet på Gudenåkomitéens møde 10. marts 2017, at landbrugsorganisationernes formænd
indkaldes til et årligt møde i Gudenåkomitéen/VOS. Dette møde foreslås afholdt i forbindelse med
komitéens sommermøde, således at landbruget deltager efter afvikling af komitéens ordinære
dagsorden.
Mødet 22. juni 2018 kan overvejes udvidet til en studiedag, hvor komitéen i mødet med landbruget
får mulighed for at få en dybere introduktion til VOS-opgaven, end givet på indeværende møde.
Besigtigelser afholdes såfremt det giver mening i forhold til Gudenåkomitéens arbejdsområde og vil
da fremgå af dagsordenen.
• Da mødet 22. juni 2018 er planlagt til at finde sted i Hedensted kommune, kan den bl.a. for
udlejningssejladsen vigtige Tørring Teltplads evt. besigtiges.
• Såfremt det er relevant for en evt. studiedag sammen med landbruget, kan en besigtigelse af
et etableret vådområdeprojekt tillige overvejes.

Møde 30. november 2018 (GK3):
Mødet holdes i Favrskov Kommune (Amstrupgaard).
Der planlægges en besigtigelse og elfiskeri i området ved Ulstrup (udføres af Dansk Center for
Vildlaks). Der elfiskes bl.a. for at følge udviklingen i laksebestanden.
Mødet indeholder foruden besigtigelsen også en let julefrokost
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéen drøfter indholdet på møderækken i 2018.

Referat
Indstillingen godkendt.
Gudenåkomitéen ønsker at tage hul på drøftelserne vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø ved
førstkommende møde.

15

Punkt 6. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af de Gudenåkomitéens 7
medlemskommuner samt de øvrige kommuner i oplandet der ønsker at deltage i koordineringen af
vådområdeindsatsen i oplandet. Statens vandområdeplaner udpeger hvor stor en reduktion af
næringsstoftilførsel der skal opnås, og der er også staten, der angiver hvilke virkemidler, der kan
anvendes og hvilken økonomisk ramme, det skal ske indenfor. For hvert vandopland skal der
udarbejdes VandOplandsPlaner (VOPer), der løbende opdateres og indsendes til Miljøstyrelsen.
Der skelnes mellem projekter der fjerner fosfor fra søer (P-vådområder) og projekter der reducerer
mængden af kvælstof der ledes ud i Randers Fjord (N-vådområder). Fosfor-projekterne skal søge at
udnytte de naturlige processer der bundfælder fosfor når vandløbsnære arealer lejlighedsvis
oversvømmes, så søer der ligger nedstrøms ikke får tilført så meget fosfor. Kvælstof-projekterne
skal udnytte den naturlige fordampning af kvælstof der sker i vandmættet jord, og indebærer
oprettelse af egentlige vådområder, hvor nogle arealer er permanent oversvømmede.
Den kommunale vådområdeindsats startede i den første planperiode af statens vandplaner i 2010, og
er fortsat i den nuværende 2. planperiode, der løber til 2021. Det er de enkelte kommuner der er
ansvarlige for at ansøge om tilskud til og gennemføre projekterne.
VOS’en har ansvaret for at:
▪
▪

Indmelde projekter til vandoplandsplanerne (N-VOP og P-VOP) for Randers
Fjord
Sørge for at projekterne lever op til statens rammekrav

VOS’en vedtog i 2016 en række principper for VOS-arbejdet (vedlagt som bilag 8). Disse
indebærer blandt andet, at opgaven med løbende vedligeholdelse og opdatering af VOPerne er
uddelegeret til det administrative niveau, og at VOS’en informeres om eventuelle ændringer ved
møder mindst hvert halve år.
Vådområdeprojekterne starter med en forundersøgelse, som består af en ejendomsmæssig og en
teknisk del. Hvis det viser sig at lodsejerne er positivt indstillede, og det vurderes rent teknisk at
kunne lade sig gøre at gennemføre et vådområdeprojekt, indenfor de rammer staten sætter med
hensyn til omkostningseffektivitet, søges der om tilskud til realisering af projektet. Processen fra
ansøgning om tilskud til forundersøgelse til færdiggørelse af realiseringen kan tage flere år. Derfor
er der på nuværende tidspunkt både en vandoplandsplan for 1. planperiode (2009-2015) og 2.
planperiode (2016-2021).
I 2017 blev der indgået en ny aftale mellem KL og Miljøstyrelsen, som indebærer at Naturstyrelsens
lokale enheder kan træde ind som projektejere, efter nærmere aftale med den/de berørte kommuner.
VOS’en sekretariatsbetjenes af Viborg Kommune. VOS-sekretariatet indsamler informationer til
den løbende opdatering af VOPerne hos medlemskommunerne, forbereder VOS-delen af
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dagsordenerne til møder i Gudenåkomitéen/VOS og den tilhørende embedsmandsgruppe, og
deltager i tværgående møder med KL og Miljøministeriet.

Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
1. planperiode:
Den seneste udgave af kvælstof-vandoplandsplanen for oplandet til Randers Fjord for første
planperiode er vedlagt som bilag 9, med tilhørende kortbilag (bilag 10). Planen blev senest
opdateret den 7. februar 2018. Der er på nuværende tidspunkt et projekt der er gennemført, og 3 der
er under gennemførelse med forventet afslutning i 2019.
2. planperiode:
Den seneste udgave af N-vandoplandsplanen for 2. planperiode er vedlagt som bilag 11, med
tilhørende kortbilag (bilag 12). Planen blev senest opdateret den 23. februar 2018. På nuværende
tidspunkt er ét projekt under gennemførelse (forundersøgt i 1. planperiode) og 4 i gang med
forundersøgelsen. Det forventes at der igangsættes en realisering og endnu to forundersøgelser i år.
Indtil videre ser det ud til at vandområdeplanens krav om en reduktion af N-belastningen af Randers
Fjord på 111 ton kan opnås.
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P-VOP
1. planperiode:
Der er to projekter i P-VOPen for 1. planperiode. Det ene er gennemført og blev indviet i
forbindelse med Gudenåkomitéens møde 23. juni 2017, det andet er under gennemførelse og
forventes afsluttet i sommeren 2019. Seneste opdatering af planen skete den 23. januar 2018
(vedlagt som bilag 13 med tilhørende kortbilag, bilag 14).
2. planperiode:
I vandområdeplanen for Randers Fjord er der i 2. planperiode krav om en samlet reduktion af Pbelastningen af søer i oplandet på 850 kg. Det er indtil videre ikke lykkedes at finde projekter nok
til at opfylde dette krav. Der er, som det ses af den seneste P-VOP fra 9. februar 2018, for øjeblikket
5 forundersøgelser i gang. Planen er vedlagt som bilag 15, med tilhørende kortbilag, bilag 16.

Bilag
Bilag 8: Principper for VOS-arbejdet
Bilag 9: N-VOP for 1. planperiode, version 10 af 7. februar 2018
Bilag 10: Kortbilag til N-VOP for 1. planperiode
Bilag 11: N-VOP for 2. planperiode, version 15 af 23. februar 2018
Bilag 12: Kortbilag til N-VOP for 2. planperiode
Bilag 13: P-VOP for 1. planperiode, version 5 af 23. januar 2018
Bilag 14: Kortbilag til P-VOP for 1. planperiode
Bilag 15: P-VOP for 2. planperiode, version 9 af 9. februar 2018
Bilag 16: Kortbilag til P-VOP for 2. planperiode

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

orienteringen om status for N- og P-VOP tages til efterretning
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Referat
Indstillingen godkendt.

Punkt 7. Orientering om endeligt regnskab - Gudenåkomitéen 2017
Baggrund
Hermed fremlægges det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2017
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéens endelige regnskab for 2017 viser 4.955 kr. i uforbrugte midler. Midlerne
overføres til Gudenåkomitéens budget for 2018.

Post

Lønudgifter
Studietur
Ydelse til økonomikonsulent
Mødeafholdelse
Vedligeholdelse af hjemmesider
Diverse inkl. evt. studietur
Viden om Gudenåen (inkl. rest-etablering)
Ialt Gudenåkomitéen

Udgifter
Udgifter
Budget
Regnskab
437.902
425.000
0
0
20.000
18.500
20.000
19.589
5.000
3.514
81.000
130.347
155.400
551.000

765.252

Udgifter
Difference

Indtægter

-12.902
0
1.500
411
1.486
-49.347
-155.400
19

-214.252

Overførte uforbrugte midler fra 2016
Bidrag fra medlemskommunerne*

219.207
551.000

Indtægter i alt Gudenåkomitéen
* Besluttet på komitémøde 8. maj 2015,
Fordelingsnøglen hertil vises i separat skema

770.207

Resultat 2017

4.955

Som det fremgår af regnskabet, har koordinatoren har anvendt en smule mere tid på
Gudenåkomiteen end forventet grundet TEMAmødet 23. juni 2017. Udgifterne til denne store
budgetsatte post blev, sammen med rest-etablering og viderearbejde på hjemmesiden ”Viden om
Gudenåen” (ikke budgetsat), bl.a. dækket af overførte midler fra 2016.

Medlemskommunerne er ultimo 2017 opkrævet det på komitéens møde 8. maj 2015 aftalte
medlemsbidrag ud fra følgende fordelingsnøgle:

Gudenåkomitéens medlemskommuner
Silkeborg Kommune
Favrskov kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
I alt

Fordelingsnøgle (%)
26
19
16
15
11
8
5
100

Medlemsbidrag 2017
143.260
104.690
88.160
82.650
60.610
44.080
27.550
551.000

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
• orienteringen om det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2017 tages til efterretning
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Referat
Indstillingen godkendt.

Punkt 8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2019
Baggrund
Herunder præsenteres Sekretariatet budgetforslag for Gudenåkomitéen 2019
Sekretariatets bemærkninger
Samlet set budgetteres medlemskommunernes bidrag til Gudenåkomitéens arbejde i 2019 at være
560.000 kr., hvilket er sammenligneligt med tidligere år, se f.eks. forrige dagsordenspunkt.
Fordelingsnøgle samt medlemsbidrag 2019 – Gudenåkomitéen.
Fordelingsnøgle (%)
Medlemsbidrag 2019
Silkeborg Kommune
26
145.600
Favrskov kommune
19
106.400
Viborg Kommune
16
89.600
Randers Kommune
15
84.000
Skanderborg Kommune
11
61.600
Horsens Kommune
8
44.800
Hedensted Kommune
5
28.000
I alt
560.000

Ydelser til løn til koordinator samt økonomikonsulent er faste poster. Lønningerne er fremskrevet til
2019 niveau og indeholder teknologileje samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles
mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget, og i 2019 estimeres det, at 50% af
koordinatorens arbejdstid anvendes på Gudenåkomitéen.
Det resterende medlemskontingent foreslås fordelt på mødeafholdelse, hjemmesidevedligehold og
en diverse post.
Vedligeholdelse af hjemmesider er forhøjet med i alt 20.000 kr. ift. tidligere budgetter, hvilket
skyldes beslutning på komitéens møde 23. juni 2017 om fra 2019 at budgettere med konsulenthjælp
til vedligeholdelse af Gudenåkomitéens videnshjemmeside ”Viden om Gudenåen”. Det foreslås at
afsætte 25.000 kr. i alt til IT.
Da komitéens møder holdes ude af huset, er udgifterne til mødeafholdelse forøget med 10.000 kr.
ift. tidligere budgetter.
Da der inden indeværende møde ikke var fastlagt studietur, konferences eller lignende større
aktivitet, er der ikke særskilt budgetteret hermed. Midler til sådanne eventuelle aktiviteter kan
findes på diverse posten.
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Gudenåkomitéens budget 2019
Post på Gudenåkomitéens budget
Lønudgifter – koordinator
Ydelse til økonomikonsulent
Mødeafholdelse
Vedligeholdelse af hjemmesider
Diverse inkl. evt. studiebesøg, studietur og temamøde
I alt budget

400.000
20.000
35.000
25.000
80.000
560.000

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéens budget disponeres som fremstillet

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 9. Sammensætning af den nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen 2018 - 2021
Baggrund
Funktionsperioden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) følger den
kommunale funktionsperiode. Følgeligt har interessefællesskaber med relation til sejladsen på
Gudenåen frem til 31. januar 2018 kunne fremsende begrundede ansøgninger til Sekretariatet mhp.
at komme i betragtning et af de ledige sæder i Brugerrådet i indeværende funktionsperiode. Ifølge
vedtægternes § 3,2 består Brugerrådet af maksimalt 15 medlemmer, og funktionsperioden følger
den kommunale valgperiode.
Sekretariatet har informeret offentligt om muligheden for at komme med i det nye Brugerråd via
Gudenåkomitéens hjemmeside, kommunernes hjemmesider samt i dagspressen.
Ifølge vedtægternes § 3,3, så sammensættes Brugerrådet af Gudenåkomitéen:
Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens § 16 kan ansøge om plads i
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Pladserne
tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig
sammensætning som muligt opnås

Sekretariatet præsenterer herunder en samlet ansøgerliste med henblik på, at Gudenåkomitéen
sammensætter det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen.
Sekretariatets bemærkninger
Sekretariatet har i alt modtaget 19 begrundede ansøgninger om medlemskab inden for
ansøgningsfristen, og der er således indkommet flere ansøgninger end der er pladser i Brugerrådet.
Søgningen til den kommende funktionsperiode er dermed større end tilfældet var til den sidste
funktionsperiode, hvor der indkom 13 ansøgninger inden for ansøgningsfristen. Den ene af de 2
ledige pladser blev besat senere, således Brugerrådet bestod af 14 medlemmer ved
funktionsperiodens afslutning.
I forhold til sammensætningen af det afgåede Brugerråd bemærker Sekretariatet, at der i denne
ansøgningsrunde er kommet ansøgninger om fortsat medlemskab fra samtlige 14
interessefælleskaber, der havde et sæde i sidste funktionsperiode.
5 af ansøgerne er derimod nye: Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening v.
Samrådet for Østjylland, Danmarks Naturfredningsforening Horsens, Gudenådalens
Lodsejerforening samt Gammel Rye Kajakklub.
Der er modtaget flere ansøgninger fra samme typer interessefællesskaber (ansøgerfeltet ses i
oversigten på næste side - nye ansøgere er angivet med * i oversigten på næste side). De
begrundede ansøgninger om medlemskab fremgår af bilag 17. Sekretariatet angiver i bilag 18
bemærkninger vedr. interessefællesskaber med flere ansøgere.
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Lodsejere

Motoriserede Ikke-motoriserede
fartøjer
fartøjer

Fiskeri

Myndighed

Andre

Mossø
Silkeborg
Lodsejerforening Motorbådsklub

Dansk Forening
for Rosport

Silkeborg
NST,
Fiskeriforening Søhøjlandet

DN
Horsens*

Gudenådalens
Ulstrup
lodsejerforening* Marina

Dansk Kano og
Kajak Forbund

Langå
Sportsfisker
Forening

Friluftsrådet

Foreningen af
kanoudlejere på
Gudenåen

Danmarks
Sportsfisker
forbund

Dansk
Ornitologisk
Forening *

Langå
Bådelaug

Gammel
Rye Kajakklub *

DN v.
Samrådet for
Østjylland *

Silkeborg kajakklub
Tange Roklub
2

3

6

3

1

4
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Sekretariatet har 2. marts 2018 drøftet ansøgerfeltet med teknikergruppen for Sejlads på Gudenåen,
der havde følgende bemærkninger og anbefalinger:
Formålet med Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er (jf. §16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24.
februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og
søer fra Tørring til Randers; se bilag 6), at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes
administration af bekendtgørelsen.
Kommunerne ønsker så bred en rådgivning så muligt. Brugerrådets vedtægter fastligger således, at
sammensætningen af Brugerrådet skal ske, så en så bred geografisk og interessemæssig
sammensætning som muligt opnås.
Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler på denne baggrund følgende 10 ansøgere medlemskab af
Brugerrådet den kommende funktionsperiode:
Mossø Lodsejerforening, Gudenådalens lodsejerforening, Silkeborg Motorbådsklub,
Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund, Foreningen af
kanoudlejere på Gudenåen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Dansk
Ornitologisk Forening, DN v. Samrådet for Østjylland.

Gudenåkomitéens sekretariat anbefaler, at de resterende 5 sæder i Brugerrådet kunne fordeles
således:
- 1 sæde til Silkeborg Fiskeriforening
- 2 sæder til interessefællesskaber for motoriserede sejlads (interessefællesskabet om
motoriseret sejlads i et Brugerråd om sejlads vægtes højere end klubbernes tætte geografiske
placering)
- 2 sæder til et interessefællesskab for ikke-motoriserede fartøjer (Komitéen skal dermed
udvælge 2 mellem de 3 ansøgere: Silkeborg Kajakklub, Tange Roklub eller Gammel Rye
Kajakklub – se bilag 17 og 18)

Gudenåkomitéens sekretariat anbefales ikke at tildele sæde til følgende ansøgere:
- Danmarks Naturfredningsforening (Horsens) – Horsensafdelingen dækkes af DN v.
Samrådet for Østjylland.
- Langå Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Naturstyrelsen (NST Søhøjlandet). Brugerrådets vedtægter fastligger, at medlemskab
tildeles til interesseorganisationer. NST er ikke en interesseorganisation, men myndighed.
Bekendtgørelsen fastligger imidlertid, at myndigheder kan være repræsenteret i Brugerrådet.
Det anbefales dermed, at NST repræsenteres i Brugerrådet uden at optage en af de 15
pladser forbeholdt interessefællesskaber.
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Bilag:
Bilag 17: Liste over begrundede ansøgninger fra interessefællesskaber, der har ansøgt om sæde i Brugerrådet
for Sejlads på Gudenåen.
Bilag 18: Sekretariatets bemærkninger om interessefællesskaber med flere ansøgere.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:
•

Gudenåkomitéen på baggrund af indkomne ansøgninger sammensætter det nye Brugerråd
for Sejlads på Gudenåen

Referat
Indstillingen godkendt.
Naturstyrelsen Søhøjlandet repræsenteres i Brugerrådet i den kommende funktionsperiode som
myndighed uden at optage en af de 15 pladser forbeholdt interessefællesskaber.

Medlemskab tildelt til følgende 15 ansøgere:
1. Mossø Lodsejerforening
2. Gudenådalens lodsejerforening
3. Silkeborg Motorbådsklub
4. Dansk Forening for Rosport
5. Dansk Kano og Kajak Forbund
6. Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen
7. Danmarks Sportsfiskerforbund
8. Friluftsrådet
9. Dansk Ornitologisk Forening
10. DN v. Samrådet for Østjylland.
11. Silkeborg Fiskeriforening
12. Ulstrup Marina
13.Langå Bådelaug
14. Silkeborg Kajakklub
15. Tange Roklub
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Punkt 10. Orientering om endeligt regnskab - Sejladsområdet 2017
Baggrund
Hermed fremlægges det endelige regnskab for Sejladsområdet 2017.
Sekretariatets bemærkninger
Det endelige regnskab for sejladsområdet i 2017 viser 151.546 kr. i uforbrugte midler, som
overføres til budgettet for sejladsområdet 2018.

Post

I alt

I alt

I alt

I alt

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Budget

Regnskab

Budget

Regnskab

Lønudgift – koordinator
Lønudgifter - kommunale medarbejdere
Drift/support www.sejladspaagudenaaen.dk
Udvikling på www.sejladspaagudenaaen.dk
Udvikling af kanogæstemærkesystemet
De sidste 25 % af udviklingen af selve GudenåSkyen
Drift og support af hjemmesiden GudenåSkyen
Udvikling på GudenåSkyen
Grafisk konsulent (kortfolder og tryk)
Årlig udgift til betalingsmodul
Mødeafholdelse
Juridisk bistand
Økonomikonsulent Silkeborg
Diverse

425.000
0
60.000
30.000
40.000
124.500
60.000
45.000
60.000
5.000
10.000
30.000
18.500
2.200

412.098
0
72.908
0
0
124.500
15.000
42.800
56.554
5.315
3.358
0
18.500
5.812

Udgifter i alt sejladsområdet

910.200

756.846
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Henlagte midler fra 2016
Gebyr på bådregistrering
Gebyr på udlejningskoncessioner

600.000
310.200

10.144
597.948
300.300

Indtægter i alt sejladsområdet

910.200

908.392

Regnskab for Sejladsområdet 2017

151.546

Beløbet er større end det foreløbige regnskab fra december 2017 viste.
Dette skyldes, at IT arbejde på Gudenå Skyen bestilt til udførelse i december 2017 først kunne
udføres i 2018, og følgeligt belaster 2018 budgettet.
Desuden udvikledes gæstemærkesystemet ikke i 2017 som budgettet, ligesom der ikke blev
foretaget udvikling på den fælleskommunale sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk og
behovet for juridisk bistand var ikke eksisterende.

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
• orienteringen om det endelige regnskab for sejladsområdet 2017 tages til efterretning.

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 11. GudenåSamarbejdet orienterer
Baggrund
GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem de 7 Gudenåkommuner om Gudenåens
oplevelsespotentiale. GudenåSamarbejdet er politisk forankret i et Borgmesterforum og
administrativt i kommunernes udviklingsenheder. Ideen til GudenåSamarbejdet opstod i
Gudenåkomitéen, der var vært for GudenåSamarbejdet i perioden fra 2012 til 2015. Der er følgeligt
et vist sammenfald mellem interesseområderne for GudenåSamarbejdet og Gudenåkomitéen.

GudenåSamarbejdets sekretariats bemærkninger
GudenåSamarbejdets netværkskoordinator vil på mødet orientere om GudenåSamarbejdets historik,
aktuelle aktiviteter og Handleplanen for 2018.

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
• orienteringen om tages til efterretning.

Referat
Indstillingen godkendt.

Gudenåkomitéens medlemmer opfordres til at følge op i egen kommune.
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Punkt 12. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Kommunerne orienterer gensidig om relevante projekter i relation til Gudenåkomitéens
arbejdsområde.

Referat
• Randers kommune orienterede om klimatilpasningsprojektet ”Storkeengen”
• Favrskov kommune orienterede om nedgang i havørredfangst
• Viborg kommune orienterede om IP LIFE projektet ”Landmanden som naturforvalter”
• Skanderborg kommune orienterede om ønske om forsøg til vandstandssænkning samt
vandløbsprojektet ved Fuldbro Mølle.
• Silkeborg kommune orienterede om den kommende vandløbsmodel; et arbejde som
Gudenåkomitéen kan få en dybere indføring i til et komitémøde.
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Punkt 13. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det kommende
komitémøde i 2018 – mødet foreslås afholdt i Hedensted kommune. Mødeindkaldelserne opdateres
med informationer om tid og sted, når disse endeligt kendes.
I det omfang en besigtigelse giver mening for Gudenåkomitéen ligges en sådan gerne i starten af et
møde. Det foreslås, at Tørring Teltplads besigtiges – herfra starter en stor del af udlejningssejladsen
og den øvrige rekreative sejlads på Gudenåens sydlige strækning.
Såfremt det årlige dialogmøde med landboforeningsformændene afholdes ifm. det kommende
komitémøde 2018, foreslås dette at ske efter komitéen har afviklet dagsordenen.
Følgende punkter forslås til Gudenåkomitéens dagsorden:
•
•
•
•

VOS
Orientering fra sejladsområdet
o Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
o Dialogmøde med kanoudlejerne
Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Punkter til næste møde

Efter mødet er afviklet, ligges op til en studiedag, hvor der er mulighed for at lære mere om VOS
opgaven.
Samlet set vil mødeaktiviteterne denne dag (ordinært komitémøde + dialogmøde med
landboforeningsformændene + VOS studiedag) kunne forventes at strækkes sig over tidsrummet 9 15.

Referat
Der skal på mødet tages hul på drøftelserne vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø.
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Punkt 14. Eventuelt
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