Den 10. januar 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011
Dagsorden
1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans Okholm
3. Vandoplandsplan v. Nels Markussen
Vandoplandsplanen for Randers Fjord lever ikke op til kravene. Drøftelse i VOS (vandoplandsstyregruppen)
af alternativer med henblik på godkendelse af plan til indsendelse til staten
4. Gudenåkonferencen. V. Hans Okholm
Vurdering af workshop-materiale og drøftelse af næste skridt (f.eks. fremtidig organisering, projektkatalog,
Gudenåen som nationalpark?)
5. Nyt fra Brugerrådet for sejlads v. Morten Horsfeldt Jespersen (Kl.: 11:00 – 11:20)
Der skal træffes beslutning om antallet af udlejningskoncessioner på Gudenåen. Desuden orienteres der om
planlagt ændring af ordningen for køb af gæsteplader til motorbåde..
6. Udsætning af laksesmolt v/ Hanne Wind-Larsen
Randers kommune redegør for baggrund, formål, indsats og status.
7. Kommunale handleplaner v. Jens Albert Hansen
De statslige natur- og vandplaner er på trapperne og skal følges op af kommunale planer. Der foreslås
nedsat en teknikergruppe, som skal undersøge behovet for at etablere en koordineret indsats og igangsætte
en sådan, når områder krydser kommunegrænserne.
8. Budget og regnskab v/ Morten Jespersen og Ann Ammitzbo
Foreløbigt regnskab for 2011 og udkast til budget for 2012 præsenteres.
9. Overdragelse af formandskabet v. Hans Okholm
Formandskabet af Gudenåkomiteen overdrages til Favrskov Kommune.
10. Aftale om næste møde og forslag til emner
11. Eventuelt

Referat
Deltagere: Se side 6
1. Velkomst og præsentation
Formand Hans Okholm bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden
Dagsorden og referat blev godkendt.
3. Vandoplandsplan (VOP)
Nels Markussen nævnte, at VOP’en for Randers Fjord, som er indsendt til staten,
overskrider den samlede budgetramme, og der fjernes mere kvælstof end nødvendigt. Der
er derfor behov for at revidere VOP’en, så der indsendes en plan, der overholder kravene.
Overskridelse af budgettet skyldes, at Termestrup Enge projektet har vist sig at blive
dyrere end estimeret i forundersøgelsen. Teknikergruppen har derfor undersøgt
mulighederne for at ændre VOP’en. Hvis Termestrup Enge projektet bibeholdes og Vissing
Enge og Skjern Hovedgaard projekterne fjernes, er der stadig problemer med
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omkostningseffektiviteten, om end de samlede omkostning ligger under maksimalprisen.
Der til kommer, at der er betydelig lodsejermodstand til Termestrup Enge projektet.
Teknikergruppen anbefalede derfor at fjerne Termestrup Enge fra VOP’en og i stedet
inddrage Alling Å området, som ligger i Norddjurs Kommune, og Tjærby-Vestrup
pumpelag som ligger i Randers Kommune.
Peter Holm fra Norddjurs Kommune fortalte, at Alling Å projektet er kommet på
tegnebrættet efter lodsejerne i området, har anmodet om at få området med i VOP’en.
Der vil efter derfor efter al sandsynligvis være en god lodsejeropbakning til projektet.
Projektet opfylder statens krav til omkostningseffektivitet og kvælstofreduktion.
For så vidt angår Tjærby-Vestrup området, fortalte Nels Markussen, at der er tale om et
pumpelag, som ligger ved udmunding til fjorden. Projektområdets størrelse kan justeres
efter behov, og 1 lodsejer ejer 1/3 del af området. Denne lodsejer vurderes at være
positiv overfor deltagelse i projektet.
Status på de andre projekter i VOP’en blev gennemgået:
• Romalt Enge: Randers Kommune går i gang med at søge realisering af projektet
• Vissing Enge: Det ser desværre ud til, at projektet må udgå, da jordpriserne i
området har vist sig at ligge langt over landsgennemsnittet
• Skjern Hovedgaard: Viborg Kommune sætter snart forundersøgelse i gang
• Gudenåen: Silkeborg Kommune har hyret COWI til forundersøgelsen
Nels Markussen oplyste, at Tjærby-Vestrup projektet vil kunne udvides, hvis Vissing Enge
projektet må udgå.
Teknikergruppen foreslog, at der oprettes en ’reserveliste’ med projekter, som kan hentes
frem, hvis det viser sig, at ét eller flere af projekterne på VOP’en må udgå. Termestrup
Enge kan placeres på denne liste og komme i spil igen, hvis der bliver behov for det. Der
blev anmodet om grønt lys til at kunne arbejde videre med at finde projekter til
reservelisten.
Gudenåkomiteen besluttede at indsende den revidere VOP’en, som foreslået af
teknikergruppen og godkendte forslag om at udvikle reservelisten.
4. Gudenåkonferencen
Hans Okholm nævnte, at der var kommet mange gode forslag under konferencen, og at
konferencen har vist, at der er stor opbakning til visionen.
Organiseringen af det fremtidige arbejde blev drøftet. Det blev foreslået at udarbejde et
projektkatalog, som indeholder information om de Gudenåprojekter, som allerede er i
gang. Dette arbejde vil skabe et overblik, og synliggøre hvem der er aktører i området.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der er fremdrift i processen, så de mange
interesserede kan se, at der arbejdes videre med forslagene. Det fremtidige samarbejde
om visionen skal udover kommunerne inkludere turistorganisationerne, regionen, staten
og EU.
Behovet for at ansætte en medarbejder, som vil skulle stå for det videre arbejde og være
den udfarende kraft drøftet. Desuden blev der stillet forslag til nedsættelse af en
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styregruppe og på et senere tidspunkt en bestyrelse (i lighed med Tweed Forum).
Turistorganisationerne, LAG, regionen, NST vil være oplagte medlemmer af en sådan
bestyrelse.
Muligheden for Gudenåen som nationalpark blev drøftet, da dette vil kunne øge interessen
for området. Der var dog enighed om, at dette ikke bør være del af det indledende
arbejde, men evt. kan komme på tale senere.
Arbejdet med en eventuel ansættelse af medarbejder, udarbejdelse af projektkatalog,
udvikling af plan for Gudenåen, ansøgning om fondsmidler, identifikation og inddragelse af
aktører m.v. er en tidskrævende proces. Det blev derfor drøftet, hvordan Gudenåkomiteen
kan fastholde momentum og synlighed også i 2012. Det blev foreslået, at de enkelte
kommuner holder borgermøder, hvor Gudenåkomiteen deltager og lokale organisationer,
erhvervsdrivende, LAG m.v indbydes.
Det blev besluttet at nedsætte en lille politisk arbejdsgruppe til at sætte gang i processen.
Charlotte Green fra Favrskov Kommune, Jens Ravn fra Viborg Kommune, Hans Okholm fra
Silkeborg Kommune og Jørgen Bruno Andersen fra Randers Kommune deltager i gruppen,
som holder første møde efter nytår. Arbejdsgruppen bør bl.a. drøfte, hvilke interessenter
der skal indbydes til at deltage i styregruppen og det fremtidige arbejde.
Desuden aftaltes det, at der arbejdes på at udvikle en projektoversigt, som indeholder alle
projekter, også projekter som går ud over naturprojekter (f.eks. turisme, infrastruktur,
erhverv m.v.).

5. Nyt fra Brugerrådet for sejlads
Morten Horsfeldt Jespersen oplyste, at ordningen for køb af gæstenummerplader til
motorbåde ændres fra 2012. Hidtil har gæster med motorbåde skulle leje en plastic
gæstenummerplade fra en række forhandlere i Gudenåområdet. Som noget nyt udvikles
der et webbaseret system, hvor gæstesejlende selv kan gå ind og købe et gæstenummer,
som kan printes. De nuværende forhandlere vil, hvis de fortsat er interesserede i rollen,
kunne hjælpe gæsterne med at købe gæstenummer på internettet.
Mulighederne for at udvide udlejningssejladsniveauet blev drøftet. Arbejdsgruppen, som
arbejder med udbuddet, anbefalede at fastholde de ca. 1.000 koncessioner i hele
Gudenåsystemet. Desuden stilles arbejdsgruppen forslag om, at timesejladser ikke
længere skal indgå som del af koncessionsordningen, men behandles i de enkelte
kommuner. Timesejlads defineres p.t. som sejlads med start og stop samme sted samme dag.
Der var enighed om, at beslutningen om det fremtidlige antal af udlejningskoncessioner
skal være velbegrundet. Strækningen nord for Ans By blev drøftet, da strækningen
vurderes som robust, og øget sejlads på strækningen sandsynligvis ikke vil give problemer
i forhold til Naturbeskyttelsesloven.
Det blev besluttet at fastholde de nuværende ca. 1.000 koncessioner og arbejde på at få
flere koncessioner til den nordlige strækning. Desuden blev det besluttet at undtage
timesejlads fra koncessionsordningen, så hver kommune selv behandler ansøgninger om
udlejning på timebasis.
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6. Udsætning af laksesmolt
Hanne Wind-Larsen fortalte, at der udsættes laksesmolt for at sikre en bestand af laks i
Gudenåen. Bestanden vil med tiden kunne blive selvproducerende, hvis passageforholdene
i Gudenåen forbedres. Laksen i Gudenåen tiltrækker mange lystfiskere, også fra udlandet,
og er derfor en væsentlig indtægtskilde for lokalområdet. Laksesmolten udsættes af Dansk
Center for Vildlaks, med betydelig økonomisk hjælp fra Randers Kommune. Randers
Kommuner ønsker at sikre projektet fortsatte overlevelse, hvilket vil kræve flere midler.
Der blev lagt op til et bidrag på 600.000 kr. fra kommunerne og 600.000 kr. fra
lystfiskerne.
Favrskov Kommune har også tidligere bidraget til projektet og bibeholde deres støtte i
2012. Randers Kommune anmodede de andre kommuner langs Gudenåen tage stilling til,
om de også kan bidrage til projektet. Der blev dog ikke truffet aftale herom.
Muligheden for at finde midler til projektet i turismeregi blev drøftet samt muligheden for
at få midler fra fisketegnsindtægter, Tips & Lotto og statslige midler. Det blev besluttet, at
Favrskov og Randers Kommuner henvender sig til staten med henblik på at undersøge
muligheden for statslig medfinansiering af projektet.
7. Kommunale handleplaner
Jens Albert Hansen anmodede om grønt lys til at fremsende invitation til Natur og
Miljøchefer i de 13 kommuner i Randers Fjord opland til deltagelse i tværkommunal
arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal sikre, at handleplanerne, som går på tværs af
kommunegrænser (f.eks vandløbs og spildevandsområderne), koordineres.
Gudenåkomiteen godkendte forslaget, og Favrskov Kommune vil indbyde til møde i uge 3.
8. Budget og regnskab
Morten Horsfeldt Jespersen præsenterede det foreløbige regnskab for 2012. Regnskabet
for Gudenåkomiteen overholdt budgettet, og poster til afholdelse af konferencer og
studietur til Skotland kunne også inddrage i regnskabet uden overskridelse af budgettet.
Kommunerne vil modtage en faktura på det skyldige beløb i starten af januar 2012.
Regnskabet for Brugerrådet for sejlads overholdt også budgettet, og der bliver
sandsynligvis et mindre overskud som overføres til 2012. Gebyret for bådregistrering og
udlejningskoncessioner skal godkendes hvert år i de kommunale takstblade.
Ann Ammitzbo præsenterede udkast til Gudenåkomitéens budget for 2012. Her var forslag
om at bruge 300.000 kr. til Gudenåvisionen og 50.000 kr. til en opfølgende konference.
Komiteen var enig om, at økonomiske midler er nødvendige for at få sat gang i visionen
og godkendte budgettet. I budgettet for brugerrådet var der balance mellem udgifter og
indtægter, og budgettet godkendtes.
Der blev stillet forslag om, at konferencedeltagerne underrettes om hvad komiteen har
besluttet på dagens møde, og at der fremover udarbejdes nyhedsbreve.
9. Overdragelse af formandskabet
Hans Okholm takkede for det gode samarbejde i de to forløbne år og overdrog
formandskabet til Charlotte Green fra Favrskov Kommune. Næstformanden udnævnes på
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komiteens første møde i 2012. Viborg Kommune tilkendegav at være part til at påtage sig
rollen.

10. Aftale om næste møde og forslag til emner
Det aftaltes at afholde næste møde i komiteen den 29. februar 2012 i Hammel fra kl.
9.00. Her skal emnerne vandoplandsplanen, laksesmoltprojektet og næstformandskabet
på dagsordenen.
Første møde i styregruppen for Gudenåvisionen afholdes den 18. januar fra kl. 9.00.
11. Eventuelt
Intet.
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Navn
Politikere

Kommune

Hans Okholm

Silkeborg

Charlotte Green

Favrskov

Jørgen Bruno Andersen

Randers

Jens Ravn

Viborg

Hans Bang-Hansen

Horsens

Carsten Bech

Syddjurs

Jens Mailvang

Norddjurs

Teknikere
Søren Peter Sørensen

Silkeborg

Morten Horsfeldt Jespersen

Silkeborg

Poul Hald Møller

Silkeborg

Ann Ammitzbo

Favrskov

Jens Albert Hansen

Favrskov

Jørgen Jørgensen

Viborg

Hans Jørgen Hvideland

Hedensted

Nels Markussen

Randers

Hanne Wind-Larsen

Randers

Keld Rasmussen

Horsens

Peter Holm

Norddjurs

Steen Ravn Christensen

Syddjurs

Maibritt L. Sørensen

Gudenåkomitéen
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