Beslutningsreferat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS
22. juni 2018 kl. 09.00 – 10.45
Hjarbæk Kro, Søndersiden 2, 8831 Løgstrup
Mødelokale ”Pavillonen”
Der serveredes morgenkaffe til mødet
26. juni 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 7-10 samt til den
efterfølgende besigtigelse samt dialogmøde med Landbruget.

Dagsordensudkast

1. Velkomst (kl. 09.00)
v./ Karen Lagoni
2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Karen Lagoni
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3. Orientering vedr. sejladsområdet (kl. 09.05 – 09.10)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
4. Orientering om revision af regulativer for Gudenåen (kl. 09.10 – 09.20)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
5. Drøftelse af Gudenåens forløb ved Tange Sø (09.20 – 10.10)
/v. Jørgen Jørgensen
6. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter (kl. 10.10 – 10.20)
/v. Karen Lagoni

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

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord
er inviterede til punkt 7 - 10, og har beslutningskompetence til punkt 7.
7. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 10.20 – 10.25)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen
8. Introduktion til samarbejdet med Landbruget om vådområdeindsatsen (kl. 10.25 –
10.35)
/v. Jørgen Jørgensen
9. Punkter til næste møde (kl. 10.35 – 10.40)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
10. Eventuelt (kl. 10.40 - 10.45)
/v. Karen Lagoni

Efter mødet køres der til en fælles besigtigelse af vådområdeprojektet ”Fiskbæk Å” med
Landboforeningsformændene kl. 11 (se information inkl. adresse på næste side).
Tasker o.l. kan efterlades i Pavillonen, da eftermiddagens dialogmøde med Landbruget vil foregå i
Pavillonen, efter indtagelse af fælles frokost kl. 12.15 – 13:00 i krostuen.
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Vådområdeprojektet ”Fiskbæk Å”, der skal besigtiges, ligger i Limfjordsoplandet
Adresse på besigtigelsen
: P-pladsen ved Vesbæk Bro, (ca. ½ km nord for Kirkebækvej 169B,
8831 Løgstrup - parkering i vejsiden). Praktisk fodtøj anbefales da der bliver tid til en kort tur i
område, hvis tiden tillader det. Pressen er inviteret til at deltage under besigtigelsen, hvor der vil
blive givet oplæg

Det er muligt at orientere sig om vådområdeprojektet ”Fiskbæk Å” ved at klikke på de
nedenstående links til dronevideoer.
•
•
•

"Dronevideo 1" og "Dronevideo 2" viser, hvordan ådalen så ud i 2016, hvor der var meget
høj vandstand i Hjarbæk Fjord og dermed i Fiskbæk Å.
"Dronevideo 3" er optaget under anlægsarbejdet.
”Dronevideo 4” viser det færdige vådområde fra oven i fra 1. juni 2017
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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
Nels G. Markussen
Jørgen Jørgensen
Jens Albert Hansen
Morten H. Jespersen
Hanne Medum Lærke
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)
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Bilagsoversigt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Orienterende nyhedsbrev om udlejningssejlads i Gudenåsystemet
Referat_Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_26. april 2018
Pressemeddelelse_Sejladskontrol på Gudenåen 2018
Notat. Status – Tangeværket og Gudenåens forløb ved Tange Sø
N-VOP for 1. planperiode, version 10 af 7. februar 2018
Kortbilag til N-VOP for 1. planperiode
N-VOP for 2. planperiode, version 17 af 6. juni 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 10 af 6. juni 2018.
Kortbilag til P-VOP for 2. planperiode.
Opgavefordeling vådområder_2018_ver3
Oversigt over opgivne vådområder pr. 12 juni 2018
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Punkt 1. Velkomst
Mødet 22. juni 2018 består af flere elementer.
Ud over det ordinære Gudenåkomité/VOS møde, er der et dialogmøde med
Landboforeningsformændene om vådområdeindsatsen samt en fælles besigtigelse med
Landboforeningsformændene af et realiseret vådområdeprojekt.
Tidsplanen for afviklingen af dagens aktiviteter angives herunder:

Tidsrum
09.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13:00
13.00 – 15.00

Aktivitet
Møde i Gudenåkomitéen/VOS
Kørsel til Fiskbæk Å
Besigtigelse af vådområdeprojektet ved Fiskbæk Å samt oplæg
Kørsel til Hjarbæk Kro
Frokost
Dialogmøde mlm. Gudenåkomitéen/VOS og
Landboforeningsformændene om vådområdeindsatsen

Sted
Hjarbæk Kro
Fiskbæk Å
Hjarbæk Kro
Hjarbæk Kro
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 22. juni 2018 godkendes

Referat:
Gudenåkomitéen forsætter hidtidig praksis med efter hvert punkt at opsummere bemærkninger, der
er ønsket til referat.
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Punkt 3. Orientering vedr. sejladsområdet
Baggrund
Gudenåkomitéen har som opgave at følge udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet
og de vandnære arealer. Der afholdes som udgangspunkt 2 dialogmøder med kanoudlejerene årligt
samt 2 møder i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, for begges vedkommende placeret før og efter
sejladshøjsæsonen. Sekretariatet orienterer herunder om aktiviteter i 2 fora forud for
sejladshøjsæsonen samt orienterer om et inspirationsbesøg fra Næsted Kommune.
Sekretariatets bemærkninger
Dialogmøde med udlejerne. Det planlagte dialogmøde 24. april 2018 med udlejere med
langturskoncessioner til ikke-motoriserede fartøjer blev på forespørgsel fra udlejernes side erstattet
af nyhedsbrev med informationer fra Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets Sekretariater.
Udlejerne foretrak et nyhedsbrev over et møde, da de ikke oplevede problemer med hverken det
elektroniske udlejningssejladskontrolsystem GudenåSkyen, eller andet, der berører deres
udlejningsvirksomhed. Desuden havde forårets mindre gode vejr forsinket nogle af udlejerne i deres
forberedelser til årets sejladssæson.
Udlejerne modtog derfor 19. april et nyhedsbrev, hvori de bl.a. kunne læse om GudenåSamarbejdets
nye digitale tilbud til folk, der ønsker at være aktive i og omkring Gudenåsystemet
(www.oplevgudenaa.dk) samt om tilretninger og forbedringer foretaget i GudenåSkyen i løbet af
sejladslavsæsonen, info om ny foldermateriale og nye faciliteter langs Gudenåen (nyhedsbrevet er
vedlagt som bilag).

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen trådte 26. april 2018
sammen for største gang i den konstellation, som Gudenåkomitéens besluttede på møde 16. marts
2018. Referatet fra mødet er bilagt denne dagsorden.
Brugerrådet blev givet en introduktion til deres rolle som rådgivende forum for
kommunalbestyrelserne i deres administration af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads
og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.
Drøftelserne i Brugerrådet gik herefter primært på sikker sejlads i Gudenåsystemet samt, med
baggrund i en konkret sag om en enkelt kommunes takstændring målrettet liggepladser for store
både, at understrege et ønske om, at kommunalbestyrelserne i praksis anvender Brugerrådet til at
drøfte emner af relevans for de sejlende.
Brugerrådet har på deres forårsmøde mulighed for at komme med input og ønsker til den
pressemeddelelse, der udsendes om årets sejladskontroller i Gudenåsystemet. Brugerrådet blev på
mødet informeret om, at den nye lov, som Folketinget vedtog ganske få dage før Brugerrådets
møde, hvor regler for sejlads med speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere o.l.
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fartøjer blev skærpet, ville kunne medføre ændring i det udkast til pressemeddelelse, som
Brugerrådet havde modtaget i deres dagsordensmateriale. Den endelige pressemeddelelse har en
anden ordlyd, også fordi Politiet umiddelbart efter Brugerrådets møde oplyste om forhøjede
bødetakster for manglende redningsvest (fra 600 kr. til 1500 kr.) og overtrædelse af fartgrænserne
på vandet (fra 1000 kr. til 5000 kr.). Pressemeddelelsen er vedlagt denne dagsorden.
Brugerrådet blev på mødet forelagt den nye takst for gæstesejlads i hele Gudenåsystemet, hvortil
der ingen bemærkninger var, og årets opdaterede informationsmateriale (skilte ved isætningssteder
samt foldermateriale) blev præsenteret.

Koncessionsordningen inspirerer andre kommuner. Gudenåkomitéens Sekretariat har siden
efteråret 2017 været i dialog med Næstved kommune. Årsagen hertil er, at Næstved kommune
blevet opmærksom på den koncessionsordning, som findes i Gudenåsystemet. Man ønsker at lade
sig inspirere til en mulig ny ordning for Susåen, og finder materialet, der anvendes til at blive
godkendt som udlejer samt det elektroniske sejladshåndteringssystem, GudenåSkyen” meget
interessant.
Næstved kommune besøgte 22. marts 2018 Sekretariatet, og fik demonstreret GudenåSkyen samt
besøgte en udlejer for at høre om processen ifm. koncessionsordningens tilblivelse og inddragelsen i
at lave en elektronisk løsning. Mødet var positivt og konstruktivt for alle deltagende parter, og den
inddragende proces af udlejerne i tilblivelsen af ordningen, det lettere administrative arbejde ved en
godkendelsesordning for alle involverede, samt muligheden for at være med-udvikler på ITsystemet var noget af det, som Næstved kommune tager med hjem til overvejelse.

Bilag
Bilag 1: Orienterende nyhedsbrev om udlejningssejlads i Gudenåsystemet
Bilag 2: Referat_Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_26. april 2018
Bilag 3: Pressemeddelelse_Sejladskontrol på Gudenåen 2018

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
Referat
Indstillingen godkendt

9

Punkt 4. Orientering om revision af regulativer for Gudenåen
Baggrund
Vandløbsregulativer skal ifølge vandløbsloven revideres med jævne mellemrum, således
regulativerne bliver ajourført med eksempelvis ændringer i plangrundlaget, der har indflydelse på
vandløbet siden sidste revision, opdateret lovgivning og plangrundlag mm.

Sekretariatets bemærkninger
Sekretariatet giver på mødet en orientering om status for arbejdet med revision af regulativerne for
strækningerne Silkeborg-Randers og Mossø-Silkeborg (strækningen fra udløbet af Mossø til
indløbet i Silkeborg Langsø).

Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen om revision af regulativer for Gudenåen

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 5. Drøftelse af Gudenåens forløb ved Tange Sø
Baggrund
På Gudenåkomitéens møde 16. marts 2018 udtrykte Gudenåkomitéen ønsker om at tage hul på
drøftelserne vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø ved førstkommende, dvs. indeværende, møde.
Sekretariatets bemærkninger
Det bilagte notat henviser til 4 rapporter udarbejdet i perioden 2016 – 2018. Disse rapporter er alle
at finde på Gudenåkomitéens hjemmeside (http://www.gudenaakomiteen.dk/viden-omgudenaaen/publikationer/). Notatet gennemgås på mødet.
Direkte links til rapporterne:
•

Rapport. Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø.
Rambøll 2016

•

Notat. Fiskebiologisk vurdering af fem modeller for den fremtidige faunapassage af
Gudenåen ved Tange Sø (beskrevet af Rambøll 2016) med fokus på laks og havørred, DTU
Aqua 2016

•

Tange Sø løsningsmuligheder. Hydrologi og vandmængder. DHI 2016

•

Notat. Turismepotentialet ved etablering af faunapassage ved Gudenaacentralen og Tange
Sø. Supplerende notat til rapporten ” Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige
forløb ved Tange Sø”. Rambøll 2016. GudenåSamarbejdet 2018

Bilag:
Bilag 4: Notat. Status – Tangeværket og Gudenåens forløb ved Tange Sø
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéens drøfter Gudenåens forløb ved Tange Sø

Referat
Indstillingen godkendt.
Gudenåkomitéens medlemmer er enige om at arbejde henimod en fælles udtalelse fra
Gudenåkomitéen om Gudenåens forløb ved Tange Sø med udgangspunkt i model A eller E i
Rambølls rapport fra 2016 (Rapport. Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb
ved Tange Sø. Rambøll 2016).
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Punkt 6. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Kommunerne orienterer gensidig om relevante projekter i relation til Gudenåkomitéens
arbejdsområde

Referat:
Punktet blev udskudt til næste komitémøde
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Punkt 7. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Gudenåkomitéens 7 medlemskommuner udgør, sammen med de øvrige kommuner i oplandet til
Randers Fjord, Vandoplandsstyregruppen (VOS) for oplandet. VOSen skal gennem udarbejdelse af
vandoplandsplaner for vådområder (VOP) koordinere vådområdeindsatsen Etablering af
vådområder en væsentlig del af indsatserne for et bedre vandmiljø, fastlagt i statens
vandområdeplaner. Disse planer udpeger hvor stor en reduktion af tilførsel af næringsstofferne
fosfor (P) og kvælstof (N) der skal ske i hvert vandopland, og hvilke virkemidler der skal anvendes.
Den økonomiske ramme for indsatsen fastlægges også af staten. Vandoplandsstyregruppen
udarbejder vandoplandsplaner (VOPer), hvor data for projekterne fremgår. VOPerne skal løbende
opdateres, og indsendes til Miljøstyrelsen til godkendelse.
Det er de enkelte kommuner der er ansvarlige for at ansøge om tilskud til forundersøgelse og
gennemførelse af projekterne. Naturstyrelsens lokale enheder kan også, efter nærmere aftale,
indtræde som projektejere.
De projekter der blev startet i første planperiode (2010 – 2015) er endnu ikke alle gennemført,
samtidig med at der er taget hul på forundersøgelser og gennemførelser i anden planperiode (2016 –
2021).
Miljøstyrelsen arbejder på at gennemføre en overvågning af effekterne af de gennemførte projekter.
Det vides endnu ikke, om de to gennemførte projekter i Randers Fjord-oplandet vil indgå i
programmet, men VOS-sekretariatet har indsendt en kraftig opfordring til, at Miljøstyrelsen
overvåger effekten af Hinge Sø-Alling Sø projektet i Silkeborg Kommune, som blev indviet af
Miljø- og Fødevareministeren 23. juni 2017.
VOS Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
1. planperiode:
Den seneste udgave af kvælstof-vandoplandsplanen (N-VOP) for oplandet til Randers Fjord i første
planperiode er vedlagt som bilag, med tilhørende kortbilag. Planen er senest opdateret den 7.
februar 2018. Der er således ikke sket ændringer siden sidste møde i vandoplandsstyregruppen.
2. planperiode:
Den seneste udgave af N-VOP for 2. planperiode er vedlagt som bilag, med tilhørende kortbilag.
Planen er senest opdateret den 6. juni 2018. I forhold til den udgave der var gældende på sidste
møde i VOSen har flere projekter skiftet status, der er sket nogle rettelser i budgetter og datoer, og
den nye formand for VOSen er indsat. Der er på nuværende tidspunkt et projekt under etablering, et
projekt hvor der er ansøgt om tilskud til etablering, tre projekter under forundersøgelse, og tre hvor
der er søgt om tilskud til forundersøgelse. Sagsbehandlingen af ansøgningerne forventes afsluttet i
løbet af sommeren.
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P-VOP
1. planperiode:
Seneste udgave af P-VOP for 1. planperiode (version 5 af 23. januar 2018) er vedlagt som bilag,
med tilhørende kortbilag. Det ene af de to projekter i planen for 1. planperiode er gennemført i
2017, og det andet forventes afsluttet i sommeren 2019. Der er ikke sket ændringer i planen siden
sidste møde i VOSen.
2. planperiode:
P-VOP for 2. planperiode, version 10 af 6. juni 2018 er vedlagt som bilag, med tilhørende kortbilag.
Et projekt i Silkeborg Kommune (Kringelbæk) har taget et større areal med i forundersøgelsen, og
Horsens Kommune har indsendt ansøgning om tilskud til gennemførelse af projektet ved Bolund.
Ansøgningen er stadig under behandling.
Bilag
Bilag 5: N-VOP for 1. planperiode, version 10 af 7. februar 2018.
Bilag 6: Kortbilag til N-VOP for 1. planperiode
Bilag 7: N-VOP for 2. planperiode, version18 af 6. juni 2018.
Bilag 8: Kortbilag til N-VOP for 2. planperiode.
Bilag 9: P-VOP for 1. planperiode, version 5 af 23. januar 2018.
Bilag 10: Kortbilag til P-VOP for 1. planperiode.
Bilag 11: P-VOP for 2. planperiode, version 10 af 6. juni 2018.
Bilag 12: Kortbilag til P-VOP for 2. planperiode.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• orienteringen om status for N- og P-VOP tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 8. Introduktion til samarbejdet med Landbruget om vådområdeindsatsen
Baggrund
Kommunernes vådområdeindsats stiller store krav til samarbejdet med lodsejerne og deres
organisationer, og derfor har Gudenåkomitéen/Vandoplandsstyregruppen for oplandet til Randers
Fjord i 2017 indledt et samarbejde med de lokale landboforeninger i oplandet. Ordningen med minivådområder var på dette tidspunkt i opstartsfasen, og der sås et særligt behov for at koordinere de to
indsatsområder.
En række formænd og konsulenter fra de lokale landboforeninger deltog i Gudenåkomitéens
/VOSens første møde i 2017. Der var her enighed om at vådområdeindsatsen er et fælles
anliggende, hvor klar kommunikation og vigtigheden af at mini-vådområdeordningen og de store
vådområder ikke spænder ben for hinanden blev fremhævet.
Landbrugsorganisationerne og Gudenåkommunerne blev endvidere enige om at der skulle
udarbejdes en fælles skrivelse til ministeren, som opfordrede til en afklaring af hvordan de to
ordninger kunne spille sammen og ikke modarbejde hinanden. Denne skrivelse blev afsendt den 25.
april 2017.
Det blev endvidere aftalt, at landbrugsorganisationernes formænd fremover skulle inviteres til et
årligt møde i Gudenåkomitéen/VOS.
LMO tog senere initiativ til et opfølgende dialogmøde mellem LMO, SEGES, Miljøstyrelsen og
kommunerne i oplandet til Randers Fjord i november 2017. På mødet blev nævnt en ”køreplan” for
samarbejde mellem landbrugets organisationer, kommuner og oplandskonsulenter, som LMO havde
udarbejdet sammen med Vejle Kommune. Denne ”køreplan” er efterfølgende af kommunerne
tilpasset forholdene i Randers Fjord-oplandet (vedlagt som bilag).

Sekretariatets bemærkninger
Minivådområde-ordningen åbnede for ansøgninger om tilskud i februar 2018. Status i oplandet til
Randers Fjord er, at relativt få landmænd har søgt om tilskud til oprettelse af et mini-vådområde.
Oplandskonsulenterne forventer dog, at der i 2019 vil komme flere ansøgninger, da ordningen
forenkles på flere områder. Blandt andet er det i udkastet til ny bekendtgørelse foreslået, at
lodsejeren fra 2019 ikke skal lægge ud for alle udgifterne, men kan få et forskud på 50% af beløbet.
Derudover bliver der åbnet op for også at kunne søge tilskud til mini-vådområder i oplandet til
lavbundsarealer, hvis den pågældende kommune ikke har planer om et vådområde- eller
lavbundsprojekt det pågældende sted.
En opgørelse over status for de kommunale vådområder, herunder årsagerne til at projekter opgives,
er vedlagt. Den viser at lodsejermodstand ofte er grunden til at et projekt må opgives. Det kan både
være en generel modstand mod at afgive jord til vådområder hos flere lodsejere, eller det kan være
en enkelt central lodsejer der ikke vil deltage.
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En anden betydelig årsag til, at projekter må opgives, har i 2018 været en ny beregningsmetode for
fosfor-balancen i projekterne, som Miljøstyrelsen indførte i januar 2018. Hvis det beregnes at et
projekt vil frigive for meget fosfor i forhold til en fastlagt grænseværdi, kan det ikke gennemføres.
Projekter, der efter den gamle metode ikke viste for stor fosfor-frigivelse, viser sig ofte at gøre det
med den nye metode. Dette forhold kan medvirke til, at det bliver meget vanskeligt at nå de
fastsatte mål for N-og P-reduktion via vådområdeindsatsen.
I lyset af dette kunne et udkomme af mødet med landbruget være en beslutning om at sende en
fælles skrivelse til Miljø- og Fødevareministeren med opfordring til snarest finder en løsning på
problemstillingen, der sikrer, at det fortsatte arbejde med at reducere udledning af kvælstof og
drivhusgasser ikke sættes i stå.

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
• Gudenåkomitéen tager introduktionen til samarbejdet med Landbruget om
vådområdeindsatsen til efterretning
• Det på mødet med landbruget foreslås at sende en fælles skrivelse til Miljø- og
Fødevareministeren med opfordring til snarest finder en løsning på fosforproblemstillingen,
der sikrer, at det fortsatte arbejde med at reducere udledning af kvælstof og drivhusgasser
ikke sættes i stå.

Bilag:
Bilag 13: Opgavefordeling vådområder_2018_ver3
Bilag 14: Oversigt over opgivne vådområder pr. 12 juni 2018
Referat
Indstillingen godkendt med følgende ændring:
•

Det på mødet med landbruget foreslås at sende en fælles skrivelse til Miljø- og
Fødevareministeren med opfordring til snarest at finde en løsning på
fosforproblemstillingen, der sikrer, at det fortsatte arbejde med at reducere udledning af
kvælstof og drivhusgasser ikke sættes i stå, samt foreslå at rejse problemstillingen med
lodsejertilslutning.
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Punkt 9. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke mulige emner komitéen ønsker belyst på det kommende
komitémøde i 2018.
Følgende mulige punkter forslås til Gudenåkomitéens dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

VOS
Tilbagemelding fra Vandrådsarbejdet
Orientering fra sejladsområdet
o Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
o Dialogmøde med kanoudlejerne
Ny vandløbslov
C2C
Budget for sejladsområdet 2019
Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Punkter til næste møde

Mødet afholdes i Favrskov Kommune på Amstrupgård, Amstrupvej 9, 8860 Ulstrup, og afsluttes
med et let juletraktement. Mødet indeholder forventeligt en besigtigelse af elfiskeri i området ved
Dannebropladsen.
Samlet set vil mødeaktiviteterne denne dag kunne forventes at strækkes sig over tidsrummet 9:00 –
14:00.

Nye mulige punkter foreslået på mødet:
•
•
•

GudenåSamarbejdet inviteres til at give en status på fremdriften
Forsættelsen af drøftelse af Gudenåens forløb ved Tange Sø
Høringssvar ifm. vandområdeplan III
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Punkt 10. Eventuelt

18

