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Til Gudenåkomitéen 

  

 

 

31. oktober 2007 

Miljø og Teknik 
Natur og Vand 
Laksetorvet 
DK-8900 Randers 
 
Telefon  +45 89 15 1850 
Telefax  +45 89151660 
 
ove.noerregaard@randers.dk 
www.randers.dk 

Beslutningsreferat fra mødet i Gudenåomitéen 26. oktober 2007.  
Mødested: Silkeborg, (SAS Radissonhotel). 

Til stede:  

• Ingerlise Thaysen, Horsens Kommune. E-mail: ITH@Horsens.dk 

• Kristian Ditlev Frische, Horsens Kommune.E-mail: kdf@horsens.dk 

• Hans Jørgen Hvideland, Hedensted Kommune. E-mail: hansjørgen.hvideland@hedensted.dk 

• Peder Porse, Skanderborg Kommune. PP@PederPorse.dk 

• Jens Erik Jensen, Skanderborg Kommune. E-mail: jens.erik.jensen@skanderborg.dk 

• Jonna Mosgaard, Skanderborg Kommune. E-mail: Jonna.Mosgaard@skanderborg.dk 

• Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune. Email: hanne.b.olsen@Silkeborg.dk 

• Poul Hald Møller, Silkeborg Kommune. E-mail: phm@silkeborg,dk 

• Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune. E-mail: 

Morten.Horsfeldtjespersen@silkeborg.dk 

• Søren P. Sørensen, Silkeborg Kommune. E-mail: SorenPeter.Sorensen@Silkeborg.dk 

• Kjeld Gregersen, Favrskov Kommune. E-mail: KGS@favrskov.dk 

• Hans Lang, Favrskov Kommune. E-mail: hlby@favrskov.dk 

• Inger Jacobsen, Viborg Kommune. E-mail: ij@viborg.dk 

• Kåre Jørgensen, Viborg Kommune. E-mail: k1j@viborg.dk 

• Rolf Christiansen, Viborg Kommune. E-mail: roc@viborg.dk 

• Anders Buhl Christensen, Randers Kommune. E-mail: abc@randers.dk 

• Lars Sandberg, Randers Kommune. E-mail: Lars.sandberg@randers.dk 

• Ove Nørregaard, Randers Kommune, (referent). E-mail: Ove.noerregaard@randers.dk 

• Nels Markussen, Randers Kommune. E-mail: NGM@randers.dk 

 
1.  Velkomst 

Udvalgsformand Hanne Bæk Olsen, Silkeborg, bød velkommen til 
mødet. Hun roste det fremsendte materiale og sagde, at det er et 
godt udgangspunkt for det videre arbejde. 

 
2.  Komitéens høringssvar til Miljøcenter Århus.  

Formand for Gudenåkomitéen Anders Buhl Christensen indledte 
drøftelsen med, at der endnu ikke er fastsat mål for vand- og 
naturområderne og at det på den baggrund kan være svært at 
forholde sig konkret til vandplanlægningen, - men at det er et 
fornemt udkast til fælles svar der nu foreligger.  
 
Nels Markussen, Formand for Teknikergruppen, gennemgik 
faserne i vandplanlægningen, årsager til manglende målopfyldelse 
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i vandløb, søer, fjord og grundvand samt tidsplanen for 
vandplanlægningen, herunder for Gudenåkomiteens arbejde.  
 
Nels Markussen oplyste, at der har været nedsat arbejdsgrupper, 
som har arbejdet med fjorden, søerne, vandløb, naturen, 
grundvandet og landbruget.  
 
Repræsentanter fra arbejdsgrupperne gennemgik 
hovedproblemer, årsager og anbefalinger med hensyn til fjorden, 
søerne, vandløb og grundvand. 
 
Med baggrund i arbejdsgruppernes arbejde er der udarbejdet 
forslag til bemærkninger fra Gudenåkomiteen til Vand- og 
Naturplanlægningen og et baggrundsnotat hertil. 
Baggrundsnotatet er ”et mere” teknisk notat, som uddyber 
problemstillingerne.  
 
Nels Markussen gennemgik forudsætninger/anbefalinger i 
Gudenåkomiteens bemærkninger. Der kom forslag til ændringer i 
de angivne anbefalinger og det blev besluttet at ændre i flere af 
disse. Med de vedtagne ændringer var der enighed om 
forudsætningerne/anbefalingerne. 
 
De vedtagne ændringer er ført ind i vedlagte forslag til 
”Gudenåkomiteens bemærkninger til Vand- og 
Naturplanlægningen.”   
 
Det blev drøftet, om baggrundsnotatet skal sendes med til Staten. 
Det blev besluttet, at baggrundsnotatet er et ”teknisk notat”, der 
sendes med som et bilag til Gudenåkomiteens bemærkninger. Det 
blev samtidig besluttet at rette det tekniske notat til, så der er fuld 
overensstemmelse med ”Gudenåkomiteens bemærkninger.”   
 
Såfremt man har ændringer til det tekniske notat, skal de (i form af 
konkrete formuleringer og rettelser) sendes til ngm@randers.dk 
eller ove.noerregaard@randers.dk senest fredag den 2. november 
2007. 
 
Forholdet vedrørende accept af ”Gudenåkomiteens 
bemærkninger” i det politiske bagland blev drøftet. Anders Buhl 
Christensen pointerede, at vi hver især har et ansvar for at agitere 
for det politiske papir – som der nu er enighed om - i vores 
bagland. Vi holder så et møde den 12. november med henblik på 
at få de andre kommuner i oplandet til Randers Fjord med i 
høringssvaret.   
 

3.  Fællesmødet med de andre kommuner i oplandet til 
Gudenåen og Randers Fjord.  
Mødet holdes den 12. november 2007 på det gl. Rådhus i 
Randers. Mødet starter kl. 13. 
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4. Næste møde og forslag til emner. 
Det næste møde i Gudenåkomiteen holdes fredag den 29. februar 
2008. Favrskov Kommune er vært.  
 
Der kom følgende forslag til emner: 

• Igangsætning af eventuelle undersøgelser i 
Gudenåsystemet 

• Administration af sejlads.  
• Håndtering af dambrug. 
• Administration af husdyrloven. 
• Kommunernes tilbagemelding på idefasen 
• Gudenåkonference. 

 
Det blev besluttet, at der skal afholdes en Gudenåkonference i 
april måned. Med baggrund i Vand- og Naturplanlægningen 
kommer Teknikergruppen med forslag til emner, dato, sted og 
deltagerkreds til konferencen.  

 
5.  Eventuelt. 

Ingenting. 


