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Status for vandplaner.

Miljøcentrene har aflyst alle høringsmøder med kommunerne, og høringsfristen forventes udskudt. Efterfølgende – nemlig den 3. november 2008 har Ministerudvalget for ”Grøn Vækst”
besluttet at udskyde høringsfasen til efter nytår.
Udsætning af laks

Anders Buhl-Christensen orienterede om status for Lakseprojektet i Gudenåen som er i vanskeligheder.
Borgmesteren i Randers har skrevet til borgmestrene i Viborg, Favrskov, Syd – og Norddjurs
kommuner og deres respektive LAG for at gøre opmærksom på den økonomiske vanskelige
situation i forsøg på at få medfinansiering af fremtidens udsætning af laks i Gudenåen i perioden 2009 – 2013. Udsætningen vil formodentligt ophøre, såfremt der ikke findes en anden finansieringsmodel.
Vandstanden i Gudenåen

Gudenåen har i år haft en usædvanlig høj vandstand som specielt har givet bekymring ved Bjerringbro.
Rolf Christensen; Viborg Kommune gav på mødet en orientering om problemerne. Den høje
vandstand skyldtes en forøget grødevækst og ikke ekstreme nedbørsmængder. Kommunerne
langs hovedløbet nord for Silkeborg har arbejdet sammen om indsatsen, hvor Orbicon blev inddraget til at beregne vandstand og vandføring, for at vurdere om afvandingsforholdene var opfyldte. Kommunerne besigtigede i fællesskab Gudenåen og fandt at strømrendebredderne på 7
m fra Silkeborg til Kongensbro og fra Tangeværket til Randers en strømrende på 10 m var tilstede ved besigtigelsen. Samtidig kunne det konstateres at grøden var i begyndende henfald.
Det kunne konstateres at regulativet var overholdt.

-2Viborg, Favrskov og Randers Kommuner vil nu vurderer om en opmåling af strækningen skal i
værksættes, om yderligere 2 online målestationer en ved Bjerringbro og en ved Langå skal opsættes så kommunerne er forberedte på vandstandsændringer.
På mødet blev der orienteret om fremtidens beredskab, hvilke muligheder der er, er der bl.a.
muligheder for at bruge søerne som buffer i tilfælde af store vandstandsstigninger.
Præsentation er vedhæftet
Til næste møde ønskes
•
•
•
•

en konsekvensvurdering på miljøet i Gudenåen i forbindelse med en evt. genoptagelse
af grødeskæring
bud og information om fremadrettet måleprogram og overvågning af vandstanden
fælles hjemmeside – Silkeborg Kommune er tovholder
drøftelse af oplæg til fælles høringssvar på vandplan til Miljøcenter Århus

Udførte undersøgelser i Gudenåen ved Jan Nielsen

Jan Nielsen viste og fortalte om spændende undersøgelser i Gudenåen gennem næsten 30 år.
Præsentation er vedhæftet.
Overdragelse af formandskabet

Overdragelse til Silkeborg Kommune pr. 1.7.2009
Valg af næstformand - tænkeboks
Næste Møde
Horsens Kommune er vært ved næste møde – og det bliver den 11. marts 2009.

