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Høringssvar fra Gudenåkomitéen til Miljøstyrelsens arbejdsprogram for 3. generation
vandområdeplaner
Miljø- og fødevareministeriet har den 21. december 2018 fremlagt udkast til arbejdsprogram
og tidsplan for forberedelsen af 3. generation vandoplandsplaner i 6 måneders høring.
Arbejdsprogrammet fremlægger planerne for, hvordan vandområdeplanerne for 2021-2027
skal forberedes, og hvordan interesserede parter tænkes inddraget i arbejdet.
Gudenåkomitéen ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at komitéen tidligere har
opfordret til at staten træffer en afgørelse med hensyn til løsning af problematikken omkring de
store spærringer i gudenåsystemet, herunder spærringen ved Gudenåcentralen, i forbindelse
med vandområdeplanlægningen. Denne opfordring er fortsat gældende.
Gudenåkomitéen ønsker endvidere at påpege, at der fortsat er områder i Gudenåen og oplandet
til Randers Fjord, hvor den økologiske status af vandløbene ifølge Miljøstyrelsen ikke er kendt.
I forbindelse med vandrådsprocessen i 2017, hvor der skulle tages stilling til om vandområder
kunne anbefales til at indgå eller udgå af indsatsprogrammet, blev arbejdet vanskeliggjort af, at
mange især små vandområder havde ukendt økologisk status.
Det hilses derfor velkomment, at der i arbejdsprogrammet indgår projekter der skal styrke det
faglige grundlag for bedømmelse af vandløbenes tilstand. Men samtidig understreges det, at
det er vigtigt at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre en grundig vurdering af
tilstanden for alle vandløb og indre farvande, inden der igangsættes en planlægning af
indsatserne i 3. vandområdeplanperiode.
Som eksempel kan nævnes, at fiskebestanden i den øvre del af Gudenåen i de seneste mange år
er gået kraftigt tilbage ligesom ørredbestanden i Gudenåen nedstrøms Tangeværket er gået
tilbage, trods de mange indsatser for at forbedre forholdene. En afklaring af årsagerne hertil, og
en anvisning af løsningsmuligheder, må være en vigtig opgave at få løst i 3. planperiode.
Gudenåkomitéen henleder opmærksomheden på, at opfyldelse af Statens miljømål bør gå hånd
i hånd med hensynet til den rekreative udnyttelse af Gudenåsystemet.
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