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Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 26. januar 2011 
 
Dagsorden 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden v/ formand Hans Okholm (9.00- 9.10) 
 

2. Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord v. teknikere fra 
vandplansgruppen (9.10 – 10:40) 
Styregruppens formand samt medarbejdere fra arbejdsgrupperne præsenterer udkast til 

Gudenåkomitéens høringssvar. Teknikergruppen indstiller, at udkastet til høringsvaret godkendes.  

3. Status på vandoplandsplanen (VOP) v. Nels Markussen (10:50- 11:30) 
Formanden for vandoplandsstyregruppen orienterer om status for de indmeldte vådområder og 

præsenterer alternative vådområdeprojekter med henblik på drøftelse og vedtagelse af nye projekter til 

erstatning for kasserede projekter.   

4. Gudenåkomitéens regnskab for 2010 og budget for 2011 v/ Morten Horsfeldt Jespersen (11:30 – 
11:40) 
Gudenåkomitéens regnskab for 2010 samt udkast til budget for 2011 præsenteres med henblik på 

godkendelse. 

5. Nyt fra Brugerrådet for sejlads v/ Morten Horsfeldt Jespersen (11:40 – 11:45) 
Formanden for brugerrådet giver en kort status på arbejdet i rådet. 

6. Vandløbsmodel for Gudenåen v/ Søren Peter Sørensen (11:45-12:00) 
Teknik- og Miljøchefen i Silkeborg præsenterer forslag til udarbejdelse af vandløbsmodel for hele 

Gudenåen. 

7.  Aftale om næste møde og forslag til emner (12:00- 12:10) 
Næste møde er allerede fastsat til den 1. april 2011. Desuden skal det besluttet om, der er behov for et 

ekstra møde i februar 2011. 

8.  Eventuelt 

 
Referat  
 
Deltagere: Se side 4 
 
1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Formanden for Gudenåkomitéen, Hans Okholm, bød velkommen og deltagerne 
præsenterede sig. Dagsordnen blev godkendt. 
 
2. Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord 

Morten Horsfeldt Jespersen og tovholdere for de faglige afsnit præsenterede udkastet til 
høringssvar. 
 
Formulering af afsnittet om Tange Sø blev drøftet, og man fandt en neutrale anbefaling 
om, at der skal tages stilling til problematikken inden næste vandplansperiode, mest 
hensigtsmæssig. 
 
Anvendelsen af ålegræs som miljømål blev drøftet. Der var enighed om at foreslå 
inddragelsen af flere miljømål end blot ålegræs, samt at inddrage fosfor som 
støtteparameter på lignende vis som for kvælstof. I samme forbindelse blev en redaktionel 
gennemgang af kystafsnittet aftalt. 
 
Der blev omdelte en rettelse til landbrugsafsnittet, som blev godkendt.  
 



 

Side 2 

Det blev aftalt at revidere punktkildeafsnittet en smule for at gøre det tydeligt, at baseline 
kompensationen ikke er tilstrækkelig, og at der mangler udpegning af oplande til forbedret 
rensning i områder, hvor der er udpeget vandløb, som er belastede af spildevand.  
 
Det politiske indhold i høringssvaret blev drøftet. Der var enighed om, at emner af stærk 
holdningsmæssig karakter bør undgås af hensyn til den videre proces og muligheden for 
at opnå konsensus. I den forbindelse blev det besluttet at genoverveje bemærkningerne 
til muligheden for at plante energipil i 10 meter randzoner.  
 
Det aftaltes at afholde næste møde i Gudenåkomitéen den 9. februar 2011. Hovedformålet 
bliver at gennemgå vandplanen nøje efter, at teknikerne har gennemført en redigering af 
det fremlagte udkast som aftalt på mødet i dag, inden høringssvaret sendtes til 
godkendelse i de enkelte byråd.  
 
Det planlagte møde om vision for Gudenåen den 9. februar 2011 blev udskudt til sidst i 
marts 2011 for at sikre flest muligt deltagere. Det bliver således ikke muligt at sende 
visionen med høringssvaret til vandplanen. I stedet eftersendes visionen, og det nævnes i 
følgebrev til høringssvaret, at Gudenåkommunerne arbejder på en vision.  
 
3. Status på vandoplandsplanen 

Nels Markussen informerede om status på vådområdeprojekterne i Randers Fjords opland. 
Da projektet i Udmarksgrøften er faldet bort, og projekterne i Romalt Enge og Nørreå-
Skjern Hovedgård havde vist sig ikke at fjerne den formodede mængde kvælstof, havde 
Vandoplandsstyregruppen opstillet forslag til alternative vådområdeprojekter. I alt 
manglede der 12 tons for at opfylde kravet om fjernelse af 91 tons kvælstof. 
 
Et muligt vådområdeprojekt i Silkeborg blev præsenteret. Det mulige vådområde ligger 
langs Gudenåen på strækningen fra Tvilumbro til Kongensbro. Det fremgik af et forslag, 
som COWI har udarbejdet for Silkeborg Kommune, at der kan opstilles et projekt, hvor 
kravet til en kvælstoffjernelse på 113kg/ha/år kan overholdes, og kravet til 
omkostningseffektivitet på max 866 kr./kg fjernet kvælstof også kan overholdes. En af 
fordelene ved projektet er, at der kan skrues op og ned for kvælstofsfjernelsen, hvis der 
skulle blive behov for justeringer på grund af de øvrige vådområdeprojekter i 
vandoplandsplanen. 
 
Grandslev Enge (Favrskov Kommune) blev præsenteret som endnu et muligt 
vådområdeprojekt. Også dette projekt lever op til statens krav om kvælstoffjernelse og 
omkostningseffektivitet. 
 
For så vidt angik status på de andre vådområder oplystes: 

o Romalt Enge skal have igangsat forundersøgelse  
o Forundersøgelsen for Vissing Enge projektet er gennemført, og der er søgt om 

realiseringstilladelse 
o Forundersøgelser for Termestrup Enge projektet er næsten gennemført  
o Skjern Hovedgård projektet skal have igangsat forundersøgelse  

 
Der var enighed om at indsende en revideret vandoplandsplan til staten, hvor Silkeborg 
projektet fremgår. Projektet i Granslev Enge og Skjern Å-Heltzen projektet i Viborg 
Kommune (som skal undersøges nærmere) kan inddrages, hvis der bliver behov for at 
revidere planen igen. 
 



 

Side 3 

4. Vandløbsmodel for Gudenåen 
Søren Peter Sørensen fortalte om planerne for at udarbejde en vandløbsmodel for 
Gudenåen. Behovet for en vandløbsmodel er udsprunget af, at kendskabet til den aktuelle 
udvikling i vandstand og vandføring i Gudenåens er mangelfuld, hvorfor det er vanskeligt 
at bedømme, hvordan Gudenåen vil udvikle sig i forhold til vandafledningsevne i 
fremtiden. 
 
Tanken er ikke blot at få Gudenåen opmålt, men også at indregne effekter af grundvand 
og nedbør for at opnå et godt kendskab til Gudenåen og for at klarlægge de mulige 
konsekvenser af klimaforandringer.  
 
Vandløbsmodellen vil være mest effektiv, hvis den omfatter hele Gudenåen. Dette vil 
kræve, at alle kommunerne langs Gudenåen støtter projektet økonomisk. Såfremt ingen, 
eller kun nogle af kommunerne, vil medvirke, vil kun en del af Gudenåen blive modelleret. 
Dog vil der være mulighed for at tilslutte sig på et senere tidspunkt. 
 
Frem til april 2011 vil Silkeborg Kommune indsamle alt eksisterende data om Gudenåens 
skikkelse og gøre dette materiale tilgængeligt på Gudenåkomitéens hjemmeside. Derefter 
vil opgaven omkring udarbejdelse af vandløbsmodel blive sendt i udbud. 
 
Kommunerne blev anmodet om at overveje, om der var interesse i at deltage i projektet 
og bidrage med relevante, eksisterende data. 
 
5. Gudenåkomitéens regnskab for 2011 og budget for 2011  

Morten Horsfeldt Jespersen præsenterede Gudenåkomitéens regnskab og udkast til budget 
for 2011. Begge blev godkendt under forudsætning af, at udgiften til afholdelse af 
konference om vision for Gudenåen er indeholdt i posten ”diverse”.  
 
6. Nyt fra brugerrådet for sejlads 

Morten Horsfeldt Jespersen oplyste, at Skanderborg Kommune havde overgivet 
formandsposten til Silkeborg Kommune, og at han selv var tiltrådt som ny formand.  
 
Det oplystes, at Naturstyrelsen ved henvendelse fra sekretariatet havde afvist at undtage 
sejlbåde for kravet om brugerbetaling ved bådregistrering. Idet opkrævning af gebyr for 
motorbåde og udlejningsfartøjer er godkendt i de enkelte byråd, vil en inkludering af 
sejlbåde evt. kræve en fornyet politisk behandling. Det aftaltes at kontakte Naturstyrelsen 
igen for at få en officiel tilbagemelding på problemstillingen. 
 
7. Aftale om næste møde og forslag til emner 

Det aftaltes at afholde næste møde i Gudenåkomiteen den 9. februar 2011 og det 
efterfølgende møde den 1. april 2011.  
 
8. Eventuel 

Intet 
 
Bilag: 

o VOP 
o Slide fra præsentation af Silkeborg projekt 
o Slide fra præsentation af Grenslev projekt 
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 26. januar 2011 
 
 
Navn    Kommune 
Politikere 

Hans Okholm    Silkeborg 

Jørgen Bruno Andersen   Randers 

Charlotte Green    Favrskov 

Claus Leick    Skanderborg 

Peter Sigtenbjerggaard   Hedensted 

 

Teknikere 

Søren Peter Sørensen   Silkeborg 

Morten Horsfeldt Jespersen   Silkeborg 

Poul Hald Møller   Silkeborg  

Steffen Dall Kristensen   Silkeborg 

Nels Markussen   Randers 

Christina Sass Møller   Randers 

Rikke Gilling    Randers 

Anne Margrete Wegerberg   Randers 

Jørgen Jørgensen   Viborg 

Rolf Christiansen   Viborg 

Peter Holm     Norddjurs 

Ann Ammitzbo   Favrskov 

Jens Albert Hansen   Favrskov 

Peter Svane    Hedensted 

Lars Møller    Skanderborg 

Steen Ravn Christensen   Syddjurs    

Maibritt L. Sørensen   Gudenåkomitéen 

 

 

 


