Referat møde i Gudenåkomitéen/VOS
30. november 2019 kl. 9:00 – 14.00
Amstrupgård, Amstrupvej 9, 8860 Ulstrup.
Mødelokale: Gildestuen (1. sal)
Der serveres morgenkaffe til mødet, som afsluttes med en julebuffet
23. november 2018

Dagsorden
1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Karen Lagoni og Anders G. Christensen
2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.05)
3. Fortsættelse af drøftelse af Gudenåens forløb ved Tange Sø (kl. 09.05 – 09.45)
v./ Karen Lagoni og Jens Albert Hansen
4. Fastlæggelse af overordnet aktivitetsprogram for Gudenåkomitéen 2019 (kl. 09.45 –
10.00)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
5. Orientering om revision af regulativer for Gudenåen (kl. 10.00 – 10.10)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen og Hans Brok-Brandi

Pause 10 min

Kørsel i egne biler til Dannebrogpladsen, 8860 Ulstrup (5 min) - kørselsvejledning
side 3.
10.30 – 11.00: El-fiskeri ved Dansk Center for Vildlaks (DCV).
OBS: påklædning efter vejret (varmt og fornuftigt tøj/fodtøj)
11.00 – 11.05: Orientering fra GudenåSamarbejdet om området
Retur til Amstrupgaard, Amstrupvej 9, 8860 Ulstrup (5 min)

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

Sekretariatets besøgsadresse
Silkeborg kommune, Søvej 1
8600 Silkeborg
www.gudenaakomiteen.dk

Find mere viden om Gudenåen
på Gudenåkommunernes
videnshjemmeside
videnomgudenaaen.silkeborg.dk

6. GudenåSamarbejdet orienterer (kl. 11.15 – 11.35)
/v. Gunhild Øeby Nielsen
7. Orientering om Gudenåkommunernes fælles hjemmesider (kl. 11.35)
8. Orientering om sejladsområdet 2018 (kl. 11.35 – 11.45)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
9. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter (kl. 11.45)

Pause 10 min

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord
er inviterede til punkt 10 og 11, og har beslutningskompetence til punkt 11. Naturstyrelsen
Søhøjlandet er inviteret til behandlingen af punkterne uden beslutningskompetence.

10. Samarbejdet mellem kommuner og landboforeninger om vådområder - opfølgning fra
dialogmødet 22. juni 2018 (kl. 12.00 – 12.10)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen
11. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 12.10)
12. Orientering om Vandråd Randers Fjord (kl. 12.10 – 12.20)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen

Faste punkter
13. Punkter til næste møde (kl. 12.20 – 12.25)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
14. Eventuelt (kl. 12.25 – 12.30)
/v. Karen Lagoni

Kl. 12.45 serveres en julebuffet i Terrassestuen
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Kørselsvejledning til Dannebrogpladsen. Anvendes Google Maps, indtast da ”Shelters ved
Dannebrogspladsen, 8860, Ulstrup” for at få retningsvejledning.
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Oversigt over mødetilmeldning.

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
Jens Albert Hansen
Nels G. Markussen
Morten H. Jespersen
Flemming Larsen
Bjarke H. Jensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Favrskov Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
VOS Sekretariatet
Gudenåkomitéens Sekretariat
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Til mødet deltog derudover netværkskoordinator i GudenåSamarbejdet Sekretariat, Gunhild Øeby
Nielsen i behandlingen af dagsordenspunkt 6, samt fra Naturstyrelsen Søhøjlandet Søren Hald til
behandlingen af punkterne vedr. Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver.
Lene Tingleff deltog fra punkt 3, og Flemming Larsen deltog fra punkt 4

Deltager ikke i mødet
Jørgen Jørgensen
Hans Brok-Brandi
Steen Ravn Christensen
Hans-Erik Jensen
Steen Terkildsen
Henning Hermansen
Keld Andersen
Rasmus Dandanell Lundegaard

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

Bilagsoversigt

1
2
3
4
5
6
7

Brev til Gudenåkomitéen 8. oktober 2018
Tangestryget
Nyhedsbrev efteråret 2018
Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 8. november 2018
Fælles henvendelse til miljø- og fødevareministeren
Svar fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
N-VOP og P-VOP planperiode 1 og 2
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Punkt 1. Velkomst
Efter Formandens velkomst orienterer Anders G. Christensen kort om området, hvor mødet
afholdes i relation til Gudenåen.
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 30. november 2018 godkendes
Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 3. Fortsættelse af drøftelse af Gudenåens forløb ved Tange Sø.
Baggrund
Gudenåkomitéens påbegyndte på møde d. 22. juni 2018 vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø.
Gudenåkomitéen blev her 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).
Sekretariatets bemærkninger
Drøftelserne om Gudenåens forløb ved Tange Sø forsættes på indeværende møde med henblik på at
drøfte indholdet af den fælles udtalelse. På mødet drøftes endvidere proces og timing i udtalelsens
fremsendelse i relation til forarbejdet forud for 3. vandplanperiode.
Forventet tidsplan for tilblivelse af vandområdeplaner 2021 – 2027
Arbejdsprogram og tidsplan for processen med udarbejdelse af
vandområdeplanerne

Høring 2019

Basisanalyse

Offentliggjort primo 2020

Foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver

Offentliggjort primo 2020
Høringsfrist:6 mdr.

Udkast til miljømål og nedsættelse af vandråd for vandløb

Første halvdel af 2020

Muligvis teknisk høring af kommunerne

Første halvdel af 2020

Kommunernes forslag til indsatsprogrammer på vandløbsområdet
sendes til Miljøministeriet

Anden halvdel af 2020

Forslag til bekendtgørelser om indsatser og vandområdeplaner
offentliggøres

Ultimo 2020
Høringsfrist:6 mdr.

Endelige bekendtgørelser og vandområdeplaner offentliggøres

Senest 22. december 2021

Frist for opfyldelse af miljømål

2027

Gudenåkomitéen modtog 8. oktober 2018 en henvendelse fra Gudenaacentralen. Gudenaacentralen
inviterede komitéen til at afholde det kommende komitémøde på Tangeværket. Formålet med
invitationen var at drøfte rapporten ”Tangestryget”, som Foreningen til Bevarelse af Tange Sø har
fået udarbejdet (invitation samt rapport er bilagt dagsordenspunktet). Favrskov kommune giver på
mødet en kort, teknisk vurdering af rapporten. Gudenåkomitéens Sekretariat vil fremsende
komitéens beslutning vedr. invitationen til Gudenaacentralen.
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Bilag
Bilag 1: Brev til Gudenåkomitéen 8. oktober 2018
Bilag 2: Tangestryget

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen drøfter indhold, proces og timing ift. en fremsendelse af en fælles udtalelse
• Gudenåkomitéen beslutter hvorledes komitéen stiller sig til Gudenaacentralens invitation

Referat
Gudenåkomitéen besluttede på mødet følgende:
-

-

Gudenåkomitéen retter henvendelser til Borgmestrene i Randers, Favrskov, Viborg og
Silkeborg Kommuner forud for deres møde den 12. december. I henvendelsen skal det
fremgå at,
o Gudenåkomitéen lægger vægt på, at der findes en fælles løsning blandt kommunerne
vedrørende passageforholdene ved Tange Sø
o Gudenåkomitéen anbefaler de fire Borgmestre, at Rambøll rapporten med de fem
løsningsforslag fremsendes til Staten som supplement til rapporten ”Tangestryget”,
som Viborg Kommune allerede har besluttet at fremsende til Staten
o Gudenåkomitéen beder de fire Borgmestre om, at blive inddraget i den videre proces
vedrørende passageforholdene ved Tange Sø
Gudenåkomitéen fortsætter drøftelsen af Gudenåens forløb ved Tange Sø
Gudenåkomitéen ønsker for nærværende ikke at mødes med Gudenaacentralen med
henvisning til den nuværende proces
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Punkt 4. Fastlæggelse af overordnet aktivitetsprogram for Gudenåkomitéens møder i 2019
Baggrund
Sekretariatet har fra 2018 tilrettelagt mødeplanerne, så komitéens ønske fra 25. september 2015 om
mere strategiske og politiske møder blev opfyldt. Dette har resulteret i en nedsættelse fra 4 årlige
møder til 3, og temamøder som et nyt element.
Temamøder til belysning af udvalgte områder har været afholdt i 2016 (klimatilpasning) og 2017
(helhedstænkning i ådale). Temamøderne havde ekstern deltagelse både blandt oplægsholderne og
tilhørerne. I 2018 var der intet temamøde.
Udover temamøder, er dialogmøder mellem Landbrugsorganisationernes formænd og
Gudenåkomitéen/VOS, som følge af komitéens beslutning 10. marts 2017 et årligt tilbagevendende
tiltag. På møderne drøftes den fælles opgave med den kollektive indsats med at fjerne
næringsstoffer og drivhusgasser.

Sekretariatets bemærkninger
Fordelingen af møderne over året tager hensyn til placeringen af møderne i Brugerrådet for Sejlads
på Gudenåen, da der på møderne er informationsudveksling mellem disse 2 fora.
De 3 møder i 2019 forslås fortsat at fordele sig med 2 møder før sommerferien, og et enkelt møde i
slutningen af året. Fredag formiddage (typisk 9 – 12) foreslås fortsat som mødetidspunkt. Såfremt
mødet indeholder andre elementer end et ordinære møde, kan mødevarigheden forlænges.
Møderne foreslås afholdt forskellige steder i Gudenåkommunerne, og besigtigelser i forbindelse
med møderne foreslås at være et tilbagevendende element i det omfang, det giver mening.
•

GK1: Det foreslås, at årets første møde indeholder dialogmødet med
Landbrugsorganisationernes formænd.

•

GK2: Såfremt komitéen ønsker et temamøde foreslås dette placeret i forbindelse med det 2.
møde.
Et muligt emne kunne være klimatilpasning. Gudenåkommunerne arbejder sammen om en
vandløbsmodel i C2C Climate Change delprojektet ”C12-Gudenåen”. Medio 2019 forventes
delprojektet at være kommet til en fase, hvor interessenternes holdninger til konkrete
løsningsforslag skal indhentes.

•

GK3: Årets sidste møde foreslås at være et ordinært Gudenåkomité/VOS møde

Tabellen på næste side opsummerer Sekretariatets forslag til overordnet aktivitetsprogram.
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GK1

GK2

GK3

Dato

15. marts 2019

21. juni 2019

6. december 2019

Sted

Horsens

Randers

Hedensted

Aktivitet

DIALOGMØDE
(landbruget)
+ GK/VOS MØDE
VOS - orientering
Økonomiorientering
Introduktion til C2C
Vandplanernes
arbejdsprogram

TEMAMØDE

GK/VOS MØDE

Emner

(+ øvrige punkter
nævnt i dagsordenens
punkt 12)

+ GK/VOS MØDE
VOS orientering
VOS orientering,
Orientering sejladsområdet Fastlæggelse aktivitetsplan 2020
Orientering sejladsområdet
Muligt temamødeemne:
Orientering GudenåSamarbejdet
”klimatilpasning”
C12 fase 2; interessent
involvering

Studieture
Gudenåkomitéen har i 2011, 2013 og 2015 været på studietur i hhv. Skotland, Sverige og
Nordtyskland. Der er på Gudenåkomitéens budget (godkendt 16. marts 2018) afsat 80.000 kr. til en
større aktivitet i 2019. Aktiviteten kunne være et temamøde og/eller en studietur af en eller flere
dages varighed.
Temamøder kan som udgangspunkt placeres samme dag som komitéens ordinære møde afvikles.
Såfremt Gudenåkomitéen ønsker en studiedag/studietur foreslås aktiviteten afholdt efteråret 2019.
Komitéen drøfter på mødet om en tur uden for Gudenåkommunerne er relevant, herunder om der i
så fald skal være tale om en dagstur/længerevarende tur, og om komitéen ønsker aktiviteten afholdt
i ind- eller udland.
Forslag til mulige emner kunne være: klimatilpasning i grænseoverskridende vandløb, river
management i andre lande (fx Scotland), Holstebros løsning på vandproblemer (klimatilpasning).
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:
•
•

Gudenåkomitéen drøfter og godkender det overordnede aktivitetsprogram 2019
Gudenåkomitéen drøfter hvorvidt temamøde og studiedag/studietur skal indeholdes i
aktivitetsplanen for 2019. Gudenåkomitéen angiver form, varighed og destination for evt.
studedag/studietur.

Referat
Indstillingen godkendt.
Gudenåkomitéen er positiv stillet overfor en studietur. Indholdet er vigtigere end destination og
længde.
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Punkt 5. Orientering om revision af regulativer for Gudenåen.
Baggrund
Sekretariatet giver sammen med Hans-Brok Brandi 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).

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

Referat
Indstillingen godkendt.

13

Punkt 6. 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 aktuelle
aktiviteter samt Handleplanen for 2019.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•
orienteringen tages til efterretning.
Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 7. Orientering om Gudenåkommunernes fælles hjemmesider.
Baggrund
Sekretariatet administrerer på Gudenåkommunernes vegne sejladshjemmesiderne
sejladspaagudenaaen.dk samt udlejning.sejladspaagudenaaen.dk, og fra 2019 også hjemmesiden til
håndtering af salg af gæstemærker til sejlads på strækningen Tørring-Klostermølle. Ligeledes
administreres Gudenåkomitéens hjemmeside samt kommunernes fælles videnshjemmeside
videnomgudenaaen.dk” af Gudenåkomitéens Sekretariat.
Sekretariatets bemærkninger
Hjemmesiderne har undergået forandringer i 2018. Noget skyldes ønske om forbedret information
til brugerne af Gudenåsystemet (informationsmateriale til borgerne). Andre ændringer skyldes
udefrakommende kommende, ikke-budgetsatte faktorer så som tilpasning til f.eks. EU's
persondataforordning, sikkerhedspatches samt tilpasninger grundet Silkeborg kommunes nye
hjemmesidedesign.
For samtlige hjemmesider gælder, at Sekretariatet er i en afklaringsfase om hvad EU's
tilgængelighedsforordning (september 2018) betyder for eksisterende og kommende
hjemmesidemateriale. Det vides pt. ikke, om forordningen medfører yderligere IT-udgifter.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• orienteringen tages til efterretning.

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 8. Orientering vedr. sejladsområdet 2018
Baggrund
Gudenåkomitéen har som opgave at følge udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet
og de vandnære arealer.
Sekretariatets bemærkninger
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 efter sejladshøjsæsonen,
om udlejningssejlads samt orienterer om budgettet på sejladsområdet for 2019.
Udlejningssejlads 2018:
I 2017 begyndte en ny koncessionsperiode, der strækker sig til 2020 med mulighed for 2x2 års
administrativ forlængelse. Følgende vedr. sejladssæson 2018 kan konkluderes ud fra løbende dialog
med udlejerne samt data indtastet af udlejerne i det elektroniske sejladshåndteringssystem: systemet
har igen i år været fuldstændigt driftssikkert; det har fortsat ikke har været nødvendigt at fejlmelde;
der har fortsat ikke været tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af sejldage; der har på et hvert
givent tidspunkt i 2018 været dage nok til alle udlejere, der er fortsat dage tilbage til
udlejningssejlads på strækningen Tørring-Klostermølle om end sommerens gode vej har medført, at
der var færre dage tilbage i 2018 end i 2017. Det varme vejr og afbrændingsforbuddet har
medvirket til, at allerede bookede ture blev aflyst i løbet af sæsonen, hvilket kan være medvirkende
til, at lofterne for sejlads ikke har været nået i 2018.
Fraværet af strækningsopdelte koncessioner i indeværende koncessionsordning medførte fra den
tidligere ordning i 2016 til nuværende ordning i 2017 en nedskalering af koncessionsantallet fra
1.054 til 1.001 koncessioner. Sekretariatet havde budgetteret med en fortsat nedsættelse i det totale
koncessionsantal i 2018 (973 koncessioner) på baggrund af forhåndstilkendegivelser.
Det faktiske antal i 2018 viste imidlertid stort set status quo ift. koncessionsantallet i 2017 – i alt var
der i 2018 samlet set 1003 koncessioner i brug.
Dialogmøder:
Sekretariatet har indkaldt udlejerne med langturskoncessioner til ikke-motoriseret udlejningssejlads
til to dialogmøder i 2018 placeret på hver sin side af sejladssæsonen. Sekretariatet erstattede som
oplyst på komitéens møde 22. juni 2018 på opfordring fra udlejerne forårets dialogmøde med et
nyhedsbrev. Også efterårets dialogmøde endte med et orienterende nyhedsbrev, da sejladssæsonen
rent udlejningsmæssigt ikke gav anledning til at mødes. Efterårsnyhedsbrevet er bilagt.
Der er som udgangspunkt aftalt 2 dialogmøder i 2019.

16

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen:
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop
været afholdt møde 8. november 2018 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Politiet deltog som
på mødet som særlig inviteret gæst for at drøfte sejladskontrol og den oplevede fartproblematik i
GudenåSystemet, ligesom GudenåSamarbejdet gav en opdatering af emner der kunne have interesse
for Gudenåens brugere.
Brugerrådet vendte bl.a. følgende emner: sejladskontrol 2018, de store både i Silkeborg, fart og
bådregistrering. Emnerne fremgår i deres helhed af vedlagte bilag. Sekretariatet stillede før
sejladshøjsæsonen materiale til rådighed for kommuner til brug i aviser og Facebook for at oplyse
motorbådssejlende om registreringsbuddet, herunder at både der ikke har haft en gyldig registrering
i de sidste 5 år ville blive slettet. Dette gav en del henvendelser.
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb
og søer fra Tørring til Randers fastligger i §7, 4 at kommunalbestyrelserne efter godkendelse fra
Naturstyrelsen kan ændre registreringsordningerne, herunder fastsættelse af det maksimale antal
fartøjer, eventuelt for delområder, fartøjsstørrelser samt beslutte registrering til sejlads af andre
typer fartøjer end nævnt i bekendtgørelsens stk. 1.
Brugerrådet ønsker til deres næste møde at drøfte motoriseret sejlads nærmere, herunder hvor
mange/hvor store/hvor hurtige motorbåde Brugerrådet vurderer er rimeligt i Gudenåsystemet. En
anbefaling fra Brugerrådet vil skulle forelægges politisk, da Brugerrådets rolle alene er rådgivende.

Disponering af sejladsmidlerne for 2019
Indtægter:

Indtægterne fra sejladsområdet kommer fra gebyr for motorbådsregistreringer.
Indtægterne herfra budgetteres 40.000 højere end tidligere år grundet takststigningen
til 75 kr. for et gæstemærke jf. Gudenåkomitéens anbefaling d. 8. december 2017. Ny
post på sejladsbudgettet for 2019 er indtægter fra salg af gæstemærker til ikkemotoriserede sejlads med gæstefartøjer på strækningen Tørring-Klostermølle
Koncessioner til udlejningsvirksomhed antages bl.a. grundet en konkurs, at antallet af
koncessioner ligger under antallet i 2017 og 2018.

Udgifter.

Koordinatorens løn er fremskrevet til 2019 niveau (inkl. teknologileje og overhead) og
det estimeres, at 50% af koordinatorens arbejdstid i 2019 bruges på sejladsområdet –
en udgift på 400.000 kr.
Udgiften til drift, udvikling og support af hjemmesider er som vanligt samlet set den
største udgift fraregnet lønudgiften. Den er større end hidtil bl.a. grundet den nye IT-
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løsning til erhvervelse af gæstemærker til sejlads på strækningen TørringKlostermølle (ny post). GDPR IT-relaterede udgifter (ny post), udgifter både fra
kommunernes DPO forpligtigelser i relation til sejladshjemmesiderne samt årlige tjek
vedr. IT-firmaerne datasikkerhed (ny post), sikkerhedscertifikatfornyelse (ny post).
Udgifter til de øvrige poster er stort set uændrede fra tidligere års budgetter, dog
afsættes flere penge til betalingsmodul, da der fra 2019 er 2 betalingssites.

Budgetforslag 2019 Sejladsområdet
Lønudgifter – koordinator*
Lønudgifter - kommunale medarbejdere
www.sejladspaagudenaaen.dk - drift og support
www.sejladspaagudenaaen.dk - udvikling
GudenåSkyen - drift og support
GudenåSkyen - udvikling
Gæsteskyen - drift og support
Gæsteskyen - udvikling
GDPR relaterede udgifter (alle sejladssider)
Sikkerhedscertifikater
Grafisk konsulent (kortfolder og tryk)
Årlig udgift til betalingsmoduler
Mødeafholdelse
Ydelse til økonomikonsulent
Ydelse til GIS-konsulenter
Juridisk bistand
Diverse
Henlagt fra 2018
Gebyr på bådregistrering
Gebyr på ikke-motoriseret gæstesejlads
Gebyr på udlejningskoncessioner

Udgifter

Indtægter

400.000
50.000
60.000
60.000
50.000
60.000
40.000
50.000
35.000
20.000
60.000
10.000
10.000
20.000
20.000
15.000
58.000

75.000
640.000
45.000
258.000
1.018.000
1.018.000
*lønudgiften indeholder teknologileje samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren forventes i
2019 at deles ligeligt mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget.

Bilag
Bilag 3: Nyhedsbrev efteråret 2018
Bilag 4: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 8. november 2018
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• orienteringen tages til efterretning
Referat
Punktet udsat til komitéens første møde i 2019
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Punkt 9. Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Kommunerne orienterer gensidig om relevante projekter i relation til Gudenåkomitéens
arbejdsområde

Referat
Horsens kommune orienterede om Klosterkær projekt (fiskepassage v. Klostermølle)
Naturstyrelsen orienterede om Træksti-projektet på strækningen Andertorvet (Silkeborg) til
Kongensbro
Hedensted kommune orienterede om stiprojekt ved Uldum Kær.
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Punkt 10. Samarbejdet mellem kommuner og landboforeninger om vådområder - opfølgning
fra dialogmødet 22. juni 2018
Baggrund
På Gudenåkomitéens dialogmøde med landbrugets organisationer den 22. juni 2018 blev det, på
forslag fra Gudenåkomitéen, aftalt at sende et fælles brev til miljø- og fødevareministeren
vedrørende de udfordringer både landbrug og kommuner oplever i vådområdeindsatsen, herunder
mini-vådområder.
Brevet blev efterfølgende udarbejdet i fællesskab af formandskabet, sekretariatet og landbrugets
repræsentanter, og fremsendt til ministeren den 11. september 2018. Brevet er vedlagt som bilag 5.
Den 8. oktober fremsendte ministeren et svar (vedlagt som bilag 6)
I svaret roser ministeren kommuner og landbrugsorganisationer for engagementet, giver udtryk for
at han er opmærksom på problemerne med fosfor-frigivelse i vådområdeprojekterne, og oplyser at
Miljøstyrelsen kigger på andre muligheder.
Vedrørende mini-vådområder fremhæver ministeren muligheden for at få udbetalt 50% af
omkostningerne som forskud, som indføres i 2019. Han oplyser endvidere, at Landbrugsstyrelsen
frem mod 2020 ser på mulighederne for at øge andelen der kan udbetales som forskud.
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I ansøgningsrunden til mini-vådområder i 2019 bliver der endvidere åbnet op for muligheden for at
etablere mini-vådområder på arealer der i 2018 var opført på kortgrundlaget som ikke egnede. Den
pågældende kommune skal i hvert tilfælde ”frigive” arealet til mini-vådområde, efter anmodning fra
oplands-konsulenten.
VOS Sekretariatets bemærkninger
På dialogmødet den 22. juni 2018 blev det drøftet, om miljø- og fødevareministeren skulle inviteres
til et møde i oplandet på en lokalitet, hvor problematikken omkring fosfor i vådområdeprojekter
kunne belyses med et konkret eksempel.
Efter miljø- og fødevareministeren fremsendte sit svar, har Miljøstyrelsen oplyst, at der er
konstateret en fejl i de formler der anvendes til at beregne fosfor-balancen i vådområde- og
lavbundsprojekter. Fejlen betyder, at beregning af fosfor-balancen fra projekterne kan have givet et
forkert tal, som kan have betydning for om et projekt kan gennemføres eller ej. Aarhus Universitet
er på nuværende tidspunkt i gang med at gen-beregne fosfor-balancen i de projekter, som har
anvendt den fejlbehæftede beregningsmetode.
Der er derfor ikke umiddelbart en anledning til at invitere ministeren, så længe udfaldet af genberegningerne ikke er kendt. Det foreslås derfor, at man afventer udviklingen.

Bilag
Bilag 5: Fælles henvendelse til miljø- og fødevareministeren
Bilag 6: Svar fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Gudenåkomitéen afventer resultaterne fra genberegningen. Herefter vurderes det, hvorvidt miljø- og
fødevareministeren skal inviteres.
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Punkt 11. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Gudenåkomitéens 7 medlemskommuner og de øvrige 6 kommuner i oplandet til Randers Fjord
udgør VandOplandsStyregruppen (VOS) for oplandet. VOSen skal udarbejde vandoplandsplaner
for vådområder, for at koordinere indsatsen for reduktion af næringsstofbelastningen med kvælstof
(N) og fosfor (P) af oplandets søer og fjorden. Disse vandoplandsplaner (VOPer) skal holdes
opdateret, og løbende indsendes til Miljøstyrelsens godkendelse.
De enkelte kommuner er projektejere og som sådan ansvarlige for at søge om tilskud til
forundersøgelser og gennemførelse af vådområdeprojekter. Naturstyrelsens lokale enheder kan også
indtræde som projektejere, efter nærmere aftale med VOSen.
Der er på nuværende tidspunkt stadig projekter fra første vandplanperiode (2010-2015) under
gennemførelse, mens flere projekter i anden vandplanperiode (2016-2021) er under forundersøgelse
og to er startet på gennemførelse.

VOS Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
N-vandoplandsplanen for 1. planperiode er senest opdateret den 9. oktober 2018, i forbindelse med
at Norddjurs Kommune har indsendt anmodning om projektændring for projektet Øster Alling
Vådenge.
N-VOPen for 2. planperiode er opdateret 6 gange siden sidste møde, primært i forbindelse med at
der er givet tilsagn om tilskud til forundersøgelser og realiseringer. Der er på nuværende tidspunkt
ikke behov for at tage nye projekter ind i planen.
P-VOP
P-vandoplandsplanen for 1. planperiode er ikke opdateret siden sidste møde.
P-VOP for 2. planperiode er opdateret i oktober 2018, efter at projektet Bolund i Horsens
Kommune fik afslag på ansøgning om tilskud til gennemførelse og derfor skulle tages ud af planen.
Det er fortsat vanskeligt at finde egnede projektområder.
De seneste udgaver af N-VOP og P-VOP for begge planperioder er samlet og vedlagt som bilag 7,
inklusive kortbilag.

Bilag
Bilag 7: N-VOP og P-VOP planperiode 1 og 2
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.

Søren Hald fra Naturstyrelsen orienterede om styrelsens måde at arbejde med vådområdeprojekter
på.
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Punkt 12. Vandråd Randers Fjord
Baggrund
Gennemførelsen af dele af EU’s vand- og naturdirektiver er kommunernes ansvar. Staten fastlægger
de overordnede rammer, herunder de økonomiske.
Som led i planlægningen af indsatsen i 2. planperiode (2015-2021) blev der i 2014 etableret et
vandråd i hvert af landets 23 vandoplande, som blev inddraget i planlægningen af indsatsen for
vandløbsrestaurering i det pågældende vandopland. Vandrådet havde ingen beslutningskompetence,
men skulle rådgive kommunerne i deres arbejde med at udarbejde forslag til indsatsplan på et
overordnet niveau.
Vandrådet for Randers Fjord-oplandet var sammensat af 20 repræsentanter for organisationer og
foreninger med interesse for benyttelse og beskyttelse af vand. Viborg Kommune, der på dette
tidspunkt varetog Gudenåkomitéens sekretariatsfunktion, blev af Gudenåkomitéen som
vandoplandsstyregruppe pålagt at varetage sekretariatsopgaven.
Kommunernes forslag til indsatsplan blev drøftet med vandrådet, inden hver kommune foretog den
politiske behandling af forslagene til indsatser i den enkelte kommune. Der blev afholdt 4 møder i
vandrådet, foruden en besigtigelsestur. Vandrådsarbejdet blev afsluttet i september 2014. Vandrådet
sendt efterfølgende en samlet udtalelse til Miljøministeren. Kommunernes indstillinger til
ministeren blev indsendt i oktober 2014.
Vandoplandsplanerne for 2. planperiode blev endeligt vedtaget af Folketinget i juni 2016.

I 2017 blev der igen nedsat et vandråd, der som led i den politiske aftale om Fødevare- og
Landbrugspakken havde til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i forhold til:
-

-

vurdering af, om de vandløbsforekomster med et opland under 10 km2, der indgik i Miljøog Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, levede
op til de af ministeriet fastsatte opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af
vandløbsforekomster
udvælgelse af vandløbsforekomster, der bør analyseres med henblik på at vurdere, om de
opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådet kunne derudover rådgive kommunalbestyrelserne i forhold til om vandløbsindsatser der
var videreført fra 1. til 2. planperiode var økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssige at
gennemføre.
Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe valgte at Viborg Kommune igen skulle varetage
sekretariatsopgaven. Der blev afholdt 5 vandrådsmøder og to ekskursioner. Vandrådet gjorde et
stort stykke arbejde i forhold til at kvalificere Miljø- og Fødevareministeriets forslag, og opnåede
enighed om anbefalinger vedrørende en lang række vandløb. Kommunerne fulgte i vid udstrækning
vandrådets anbefalinger i de indstillinger, der efter politisk behandling blev indsendt til Miljø-og
Fødevareministeriet i slutningen af 2017.
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VOS Sekretariatets bemærkninger
Miljø-og Fødevareministeriet er på vej med et udkast til ny bekendtgørelse, der følger op på
kommunernes og vandrådenes arbejde i 2017, og fastlægger hvilke vandløb der indgår i
indsatsplanen.
Forvaltningerne i kommunerne har via KL fået forslaget at se inden høringen.
Det kan derfor konstateres, at de anbefalinger, som vandråd og kommuner indsendte i 2017, i vid
udstrækning ikke er blevet fulgt. Der er således ændringer indstillet af kommunerne, der ikke er
taget med, og foretaget ændringer som kommunerne ikke har indstillet. Vandrådsprocessen blev af
ministeriet fremstillet som inddragelse af lokal viden om lokale forhold i planlægningen, men det
virker ikke umiddelbart som om den lokale viden er blevet benyttet i særlig høj grad.
Så vidt sekretariatet på det foreliggende grundlag kan vurdere, er den overvejende årsag til
indstillingerne ikke er fulgt, at de forholdsvis omfattende krav til detaljeret faglig dokumentation,
der fra statens side er blevet forlangt, ikke har kunnet honoreres indenfor de tids- og
ressourcemæssige rammer, der var afsat til vandrådenes arbejde. Der er dog også bl.a. i Silkeborg
Kommune eksempler på, at den efterspurgte dokumentation har været tilstede, men hvor
indstillingen fra vandråd og/eller kommune alligevel ikke er fulgt.
Aarhus Universitet har i løbet af 2018 gennemført en evaluering af vandrådsarbejdet. Rapporten
afleveres den 27. november 2018, og der vil på Gudenåkomitéens møde blive orienteret om
hovedkonklusionerne

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• orienteringen tages til efterretning.
Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 13. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det kommende
komitémøde. Mødet foreslås afholdt d. 15. marts 2019 i Horsens kommune – nærmere lokalitet
vil fremgå af mødeindkaldelsen og dagsordensmaterialet.
Samlet set vil mødeaktiviteterne denne dag (ordinært komitémøde + dialogmøde med
landboforeningsformændene) kunne forventes at strækkes sig over tidsrummet 9 – 14.

Sekretariatet foreslår følgende mulige emner til dagsordenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogmøde med landbruget
VOS
Regnskabsaflæggelse for Gudenåkomitéen og sejladsområdet (2018)
Budgetforslag for Gudenåkomitéen (2019)
C12 - orientering om fase 1 (introduktion til C2C, hvis sommermødets tema skal omhandle
klimatilpasning: fase II i C12 indebærer interessentinvolvering)
Vandplanernes arbejdsprogram
Nærmere planlægning af eventuel studietur 2019
Evt. Forsættelse af punktet vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø

Referat
Punkt 8 fra indeværende møde blev udskudt, hvorfor punktet behandles på førstkommende møde.
Komitéen ønsker at fortsætte drøftelsen vedr. Gudenåens forløb ved Tange Sø.
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Punkt 14. Eventuelt

28

