Den 18. april 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 4. april 2011
Dagsorden
Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm (13.00 – 13.10)
Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans Okholm (13.10 – 13.15)
Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord v. Hans Okholm og Morten
Horsfeldt Jespersen (13.15 – 13.50)
Byrådenes bemærkninger gennemgås og endelige formuleringer udarbejdes.
4. Vision for Gudenåen v/ Hans Okholm (13.50 - 14.20)
Udkast til vision for Gudenåen udarbejdet på baggrund af workshop afholdt 18. marts 2011 præsenteres.
4.1 Godkendelse af visionstekst
4.2 Drøftelse af den videre proces
4.3 Præsentation af River Tweed forum (http://www.tweedforum.org/home).
5. Vandoplandsplan v. Nels Markussen (14.40 - 14.50)
Der informeres om status på vandoplandsplan.
6. Nyt fra brugerrådet for sejlads v. Morten Horsfeldt Jespersen og Maibritt L. Sørensen (kl. 14.50 –
15.10)
Der informeres om status for indførelse af brugerbetaling på bådregistrering og udvikling af kortmateriale.
7. Aftale om næste møde og forslag til emner (kl. 15.10.-15.15)
1.
2.
3.

Referat
Deltagere: Se side 4
1.
Velkomst og præsentation
Hans Okholm bød velkommen, og deltagerne præsenterede sig. Ny deltager, Lars
Clements, Teknik- og Kulturdirektør i Favrskov Kommune, blev budt velkommen i
kredsen.
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden
Dagsorden og referat blev godkendt.
3.
Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord
Hans Okholm oplyste, at Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen var godkendt i de
enkelte kommuner, og at afsnittet om Tange Sø var det eneste, der havde givet anledning
til særlig debat.
I forbindelse med behandlingen af høringssvaret i Viborg og Silkeborg Kommuner havde
de to byråd besluttet, at de ikke kunne tilslutte sig tredje pind i afsnittet om Tange Sø. Da
alle andre kommuner havde tilsluttet sig hele høringssvaret, blev Gudenåkomitéen enige
om at ændre afsnit 7 om Tange Sø som følger:
7.

Tange Sø

Spørgsmålet om faunapassagen i Tange Sø er udskudt til næste vandplanperiode.
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-

Det anbefales, at der træffes afgørelse i spørgsmålet om faunapassagen ved Tange Sø snarest muligt,
så de fremtidige forhold er klarlagt, når den nuværende koncession for Gudenåcentralen udløber i 2014.

-

Det anbefales, at Tange Sø skal bevares i en form, der sikrer de rekreative interesser for flest mulige af
borgerne omkring søen herunder specielt borgerne i Ans og Tange by.

-

Derudover anbefaler Favrskov, Randers, Odder, Århus, Syddjurs, Skanderborg, Hedensted, IkastBrande, Norddjurs og Horsens kommuner, at mest mulig af Gudenåens nuværende vandføring kan
afleveres til et bredt omløb uden om Tange Sø, således at der både sikres den bedst mulige vandkvalitet
i Tange Sø samt fri passage for alle fiskearter og de bedst mulige gyde-, opvækst- og
overlevelsesforhold for laksefisk. Målet herved er at få en så stor levedygtig (selvreproducerende)
laksefiskebestand i Gudenåen som muligt.

Viborg Kommune oplyste, at man vil forholde sig til et løsningsforslag til faunapassage ved
Tange Sø, når der er afholdt borgermøde. Herefter vil Viborg Kommune indsende
yderligere bemærkninger til Naturstyrelsen. Også Silkeborg Kommune arbejder på en
stillingtagen.
Der var enighed om at kommunikere indsendelse af komiteens høringssvar videre ved
hjælp af en pressemeddelelse.

4.
Vision for Gudenåen
Præsentation af River Tweed Forum
Hans Okholm og Søren Peter Sørensen fortalte om Tweed Floden - en flod i
England/Skotland, hvor der er tilknyttet en sammenslutning (Tweed Forum) bestående af
offentlige instanser, interesseorganisationer og enkeltpersoner med interesse i floden
(http://www.tweedforum.org/home). Det blev oplyst, at Tweed Forum har udviklet en
vision/plan for floden og gennemført en række projekter, som kan inddrages til inspiration
til Vision for Gudenåen.
Det blev foreslået at tage på en ekskursion til River Tweed (Edinburgh) for at lære mere
om de projekter, der er gennemført samt finde inspiration til udviklingen af visionen for
Gudenåen. Det aftaltes, at sekretariatet undersøger mulighederne for en ekskursion
herunder priser.
Godkendelse af visionstekst
Visionsteksten blev drøftet, og det blev aftalt at få foretage mindre justeringer i teksten.
Der var følgende forslag til justeringer:
• Udtrykket ”Den levende historiebog” er for statisk – teksten skal signalere
udviklingsmuligheder, f.eks. ”den levende kulturhistorie”.
• De sidste 5-6 ord er svære at læse og bør ændres.
• Gudenåen som ”Guldåre” bør indgå og evt. erstatte guldgrube, den tilknyttede
tekst skal i så fald rettes for at det giver god mening.
• ”Flydende motorvej” – lyder for meget af trafik og infrastruktur
Drøftelse af den videre proces
Den reviderede visionstekst drøftes på næste møde i Gudenåkomitéen, og der afholdes en
konference et stykke hen på efteråret om visionen.
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5. Vandoplandsplan (vådengsprojekter til kvælstoffjernelse)
Nels Markussen informerede om, at forundersøgelser for projektet Termestrup Enge er
ved at være afsluttet. Den 2. maj 2011 afholder Syddjurs Kommune borgermøde, hvor
det vil vise sig, om der er lodsejer opbakning til projektet.
For Romalt Enge har Randers kommune valgt COWI til at foretage forundersøgelser, og
man påtænker at afholde et borgermøde, inden forundersøgelserne igangsættes.
Jørgen Jørgensen oplyste, at Viborg Kommune sætter forundersøgelserne til SkjernHovedgård projektet i gang snarest. Den ene lodsejer, der bliver påvirket af projektet, har
givet sit samtykke.
Jens Albert Hansen oplyste, at projektet Vissing Enge skrider planmæssigt frem, og at der
er søgt om midler til realisering af projektet. Favrskov Kommune venter på den endelig
godkendelse, hvorefter forhandlingerne med lodsejere går i gang.
Poul Hald Møller nævnte, at projektet Gudenåen er tilføjet vandoplandsplanen for Randers
Fjord, og at man af flere mulige kombinationsmuligheder foreløbig ser strækningen
omkring Kongensbro som det mest interessante projektområde. Silkeborg Kommune går
videre med sine sonderinger, hvorefter der vil blive søgt om forundersøgelser.
6.
Nyt fra Brugerrådet for sejlads
Morten Horsfeldt Jespersen informerede om, at der er fremsendt brev til Naturstyrelsen
med orientering om, at der vil blive indført brugerbetaling for registrering af motorbåde.
Naturstyrelsen har mundtligt tilkendegivet, at de tager orienteringen til efterretning. Det
forventes, at systemet til modtagelse af betaling af gebyret er funktionsdygtigt ca. 1. maj
2011, hvor de nye regler om gebyr for tilladelse til sejlads med motordrevne fartøjer vil
træder i kraft.
Maibritt L. Sørensen nævnte, at Brugerrådet er i gang med at udvikle kortmateriale til
formidling af sejladsreglerne, og at det nye materiale forventes klart til den 1. maj 2011.
Kortmaterialet kommer til at bestå af en papirfolder, som henvender sig til kano- og
kajaksejlende og et digitalt kort, som henvender sig til alle typer sejlende. Det digitale
kort er lagt på Gudenåkomitéens hjemmeside i håbet om, at alle relevante organisationer
og foreninger vil linke til kortet. Der blev stillet forslag om, at fiskerimuligheder også
medtages på kortet, og at det bør være muligt at læse kortet fra mobiltelefon.
7.
Aftale om næste møde og forslag til emner
Det aftaltes at afholde næste møde i Gudenåkomitéen 15. juni 2011 kl. 9.00, hvor
emnerne visionstekst, vandoplandsplan, ekskursion til Tweed og afholdelse af konference
om Vision for Gudenåen vil blive drøftet.
Der vil blive afholdt teknikermøde i løbet af maj 2011, hvor også vandremuslingens
udbredelse i Gudenå-systemet vil blive drøftet.

8.
Intet
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Evt.

Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 4. april 2011
Navn
Politikere

Kommune

Hans Okholm

Silkeborg

Charlotte Green

Favrskov

Jens Ravn

Viborg

Claus Clausen

Viborg

Hans Bang Hansen

Horsens

Jørgen Bruno Andersen

Randers

Teknikere
Søren Peter Sørensen

Silkeborg

Morten Horsfeldt Jespersen

Silkeborg

Poul Hald Møller

Silkeborg

Keld Rasmussen

Horsens

Nels Markussen

Randers

Lars A Clement

Favrskov

Ann Ammitzbo

Favrskov

Jens Albert Hansen

Favrskov

Jørgen Jørgensen

Viborg

Hans Brok-Brandi

Skanderborg

Maibritt L. Sørensen

Gudenåkomitéen
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