18. marts 2013

Dagsorden og referat fra møde i Gudenåkomiteen 25. februar 2013.
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentationsrunde v/ ny formand Anne Neergaard (kl.: 09:00 –
09:05)
2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder og dagens dagsorden v/ Anne
Neergaard (kl.: 09:05 – 09:10)
3. Den lokaløkonomiske betydning af laksefiskeriet i Gudenåen v. Arne Kvist
Rønnest fra Cowi (kl. 09.10 - 09. 55)
4. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP) v. Jens Albert Hansen (Kl.: 09:55 - 10:15)
5. Udbud af fartøjskoncessioner v. Ann Ammitzbo (kl. 10:15 – 10:45)
Pause (Kl. 10.45 – 11.00)
6. Gudenåkomiteens studietur v. Maibritt Langfeldt Sørensen (kl. 11.00 – 11.10)
7. Anmodning om økonomiske bidrag til StoreGudenåDag v. Ann
Ammitzbo (kl. 11.10 – 11.30)
8. Evaluering af GudenåKonferencen v. Anni Nørskov Mørch (kl. 11.30 -11.45)
9. Eventuelt (kl. 11.45 -11.50)
10. Frokost (kl. 11.50 – 12.20)
11. Rundvisning v. Leder af Randers Naturcenter, Helle-Marie Taastrøm (kl. 12.20 –
14.30)
Deltagere
Politikere
Anne Neergaard (Favrskov Kommune), Jens Ravn (Viborg Kommune), Jørgen Bruno Andersen
(Randers Kommune), Claus Leick (Skanderborg Kommune), Hans Bang Hansen (Horsens
Kommune), Ole Lyse (Hedensted Kommune)
Teknikere
Hanne Wind Larsen (Randers Kommune), Jørgen Jørgensen (Viborg Kommune), Ann Ammitzbo
(Favrskov Kommune) Jens Albert Hansen ( Favrskov Kommune), Morten Horsfeldt Jespersen
(Silkeborg Kommune), Hans Brok-Brandi (Skanderborg Kommune), Keld Rasmussen (Horsens
Kommune) Anni Nørskov Mørch (Gudenåkomiteen), Maibritt L. Sørensen (Gudenåkomitéen)
Afbud
Hans Okholm (Silkeborg Kommune), Peter Sigtenbjerggaard (Hedensted Kommune), Bjarke H.
Jensen (Hedensted Kommune)
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Punkt 3. Den lokaløkonomiske betydning af laksefiskeriet i Gudenåen
Baggrund:
Gudenåkomiteen har bestilt en analyse af de lokaløkonomiske effekter af lystfiskeriet efter
laks i Gudenåen for derved at få kvantificeret, hvilken økonomisk gevinst opnås som følge
af udsætning af laksesmolt.
Økonomiske forhold:
Favrskov, Viborg og Randers Kommuner støtter årligt udsætningen med 600.000 kr.
Rapporten er betalt af Gudenåkomiteen, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner.
Indhold/Vurdering: Rapporten konkluderer:


At der årligt udsættes ca. 100.000 laksesmolt i Gudenåen, hvoraf det skønnes at
4000 af disse vender tilbage som voksne, som lystfiskere fanger ca. 1.200 af.
Opgang og fangst varierer dog betydeligt fra år til år.



At lystfiskeriet skaber ca. 22.500 overnatninger årligt i området.



At hver lystfiskerfanget laks skaber en lokaløkonomisk omsætning på ca. 6.400 kr.
I det lys giver det laksen en pris per kilo på ca. 1.600 kroner/kg.



At lystfiskeriet i Gudenåen med det nuværende omfang og kvalitet skaber et
lokaløkonomisk forbrug på 7,7 millioner kr. om året, og at det giver beskæftigelse
til i størrelsesorden 5 - 9 fuldtidsarbejdspladser.



At det lokaløkonomiske forbrug reduceres til ca. 3,5 millioner kroner om året og 3 7 fuldtidsarbejdspladser, såfremt der ikke udsættes laks.

Desuden påpeges det i rapporten, at der muligvis kan opnås yderligere gevinst, hvis der
udsættes endnu flere fisk.
Indstilling
Favrskov Kommune foreslår følgende faktuelle ændringer:
Side 3, afsnit 5: ”Strækningen fra Tangeværket i Bjerringbro Kommune til udløbet af Gudenåen i Randers Fjord
ved Randers.”
Ændring: Bjerringbro Kommune ændres til Viborg Kommune.
Side 5, afsnit 2: ”Det er bekræftet af Danmarks Center for Vildlaks (ligesom det er en udbredt antagelse blandt
lokale lystfiskere), at der foregår en yderst begrænset reproduktion af laks i selve Gudenåen……”
Teksten slettes og erstattes af videnskabelig kildeangivelse: ”Det er dokumenteret, at der foregår en yderst
begrænset reproduktion af laks i Gudenåen (Kildeangivelse: Gudenåens Passage ved Tangeværket –
sammenfatning af skitseprojekt, Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, Fødevareministeriet og Cowi, 2002 –
gerne suppleret med personlig kommentar fra DCV og af forsker fra DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og
Økologi).

Side 2

Side 6, afsnit 3: ”Fisketrappen virkede dog ikke på grund af sin ringe vandføring i forhold til Gudenåens
middelvandføring på ca. 21.000 l/sek., og senere forbedringer af fisketrappen har ikke haft den ønskede effekt.
Fiskene blev derfor forhindret i at vandre op til gydeområderne, der lå oven for Tangeværket og på strækningen,
hvor Tange sø i dag befinder sig.”
Teksten ændres til: Fisketrappen virkede dog ikke hensigtsmæssigt på grund af sin ringe vandføring (0,7%), i
forhold til Gudenåens middelvandføring på ca. 21.000 l/sek., og senere forbedringer af fisketrappen har ikke haft
den ønskede effekt. Det er registreret at nogle fisk vandrer igennem trappen, men hovedparten af fiskene finder
den ikke, hvorved de forhindres i at vandre op til gydeområderne.. osv ……..”

Det indstilles,
 at rapporten drøftes og godkendes med ovenstående faktuelle ændringer
 at teknikergruppen efter besøg i Mörrum arbejder videre med forslag til strategi for
udviklingen af fiskeriet i hele Gudenåen

Referat
Indstillingen blev godkendt for for så vidt angår,
Bjerringbro Kommune ændres til Viborg Kommune.
-

Side 5, afsnit 2: ”Det er bekræftet af Danmarks Center for Vildlaks (ligesom det er
en udbredt antagelse blandt lokale lystfiskere), at der foregår en yderst begrænset
reproduktion af laks i selve Gudenåen……”
Teksten slettes og erstattes af videnskabelig kildeangivelse: ”Det er dokumenteret,
at der foregår en yderst begrænset reproduktion af laks i Gudenåen
(Kildeangivelse: Gudenåens Passage ved Tangeværket – sammenfatning af
skitseprojekt, Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, Fødevareministeriet og
Cowi, 2002 – gerne suppleret med personlig kommentar fra DCV og af forsker fra
DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi).

-

at teknikergruppen efter besøg i Mörrum arbejder videre med forslag til strategi for
udviklingen af fiskeriet i hele Gudenåen

Desuden blev det aftalt, at rapportens forfatter ud fra drøftelserne formulerer enkelte
ændringer i afsnit 2.1, og 3.4. på en måde, så forfatteren fortsat står inde for rapportens
indhold.
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Punkt 4. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP)
Baggrund: Gudenåkomiteen, sammen med Nord- og Syddjurs kommuner, udgør
Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Vandplanen for Randers Fjord. VOS’en har ansvaret
for at indmelde projekter til vandoplandsplanen for Randers Fjord, og for at projekterne
lever op til statens krav.
Indhold/vurdering:
Randers Kommune og NaturErhvervstyrelsen har besluttet, at projektet Romalt Enge i
Randers Kommune skal udtages af VOP’en, idet der ikke er økonomi i projektet til at
efterkomme lodsejernes ønske om jordpriser.
Det er i den forbindelse NaturErhvervstyrelsens vurdering, at der er tilstrækkelig økonomi
i projektet til at dette kan realiseres ved normale handelspriser.
Efter udtagelsen mangler der nu ca. 15 ton N i VOP’en.
Teknikere fra Randers Fjordoplandet er i færd med at finde nye mulige projekter. På
baggrund af dette igangværende arbejde, er der udarbejdet en ny venteliste samt forslag
til ny N-VOP. Romalt Enge projektet foreslås erstattet af projekterne Drammelstrup Enge i
Norddjurs Kommune samt Skovbrynet/Termestrup Enge i Syddjurs Kommune.
Drammelstrup Enge er anslået på 65 ha og fjerner ca. 9,6 ton N årligt.
Skovbrynet/Termestrup projektet har 1 lodsejer, der er meget positiv indstillet. Projektet
er på anslået 50 ha og fjerner ca. 4 ton N årligt.
Charlotte Green var som tidligere formand for Gudenåkomiteen også formand for VOS. Da
Charlotte Green er udtrådt af Gudenåkomiteen, indstilles den nye formand for
Gudenåkomiteen til formand for VOS.
Indstilling
Det indstilles til VOS,
 at vådområdeprojektet Romalt Enge udtages, og at vådområdeprojekterne
Drammelstrup Enge i Norddjus Kommune samt Skovbrynet/Termestrup i Syddjurs
Kommune udvælges til indsættelse i N-VOP
 at Anne Neergaard vælges som ny formand for VOS
Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 5. Udbud af fartøjskoncessioner
Baggrund: På ekstraordinært møde i Gudenåkomiteen 18. december 2012 besluttede
komiteen at fastholde udbudsresultatet. Følgende blev protokolleret og efterfølgende
kommunikeret til tilbudsgiverne på strækning 1:
Gudenåkomiteen havde gerne set, at der kunne opnås tilslutning blandt tilbudsgiverne til et
løsningsforslag, der kunne give flere kanoudlejere sejlads på strækning 1.
Hvis det efterfølgende viser sig, at nogle af koncessionshaverne ønsker at afgive
koncessioner/starttilladelser på strækning 1, og der derfor vil være overskydende
koncessioner/starttilladelser på strækning 1, vil Gudenåkomiteen med udgangspunkt i udbuddet
foretage tildeling til de øvrige tilbudsgivere.

Vurdering/indhold
Tørring Kanoudlejning og Silkeborg Kanocenter er villige til at overdrage 20 koncessioner
og 240 starttilladelser til puljen. Desuden har de to udlejere foreslået, at starttilladelser
kun er tilknyttet koncessioner i tildelingsøjeblikket.
Overdragelsen betyder, at Gudenåkomiteen kan tilbyde 20 koncessioner og 240
starttilladelser til næste udlejer i pointrækkefølgen (Ry Kanokanofart). Såfremt Ry
Kanofart ikke ønsker koncessionerne, eller kun en delmængde, tilbydes koncessioner til
næste udlejer i pointrækkefølgen (Trust Camping) og herefter til Gudenåcamping
Brædstrup.
Udlejernes forslag om, at koncessionerne kun er tilknyttet starttilladelserne i tildelings
øjemed betyder, at udlejere kan sejle med flere kanoer, end de har koncessioner til på
strækning 1. Denne ændring vil give udlejerne mere fleksibilitet og sikre, at de har
mulighed for at få flere fartøjer på strækning 1, når kunderne efterspørger det (f.eks. ved
godt vejr og i ferieperioder).
Det er sekretariatets vurdering, at udlejernes forslag kan imødekommes under
forudsætning af, at det samlede antal fartøjer på hele åen aldrig overstiger 962, og det
samlede antal starter pr. dag fra Tørring aldrig overstiger 110.
Indstilling
Det indstilles,
 at Gudenåkomiteen godkender forslag fra udlejerne om, at koncessioner og
starttilladelser kun er tilknyttet i tildelingsøjeblikket på strækning 1
 at de overdragede koncessioner tilbydes næste udlejer i pointrækkefølgen jf.
udbudsreglerne.
Referat
Indstilling godkendt.
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Punkt 6. Gudenåkomiteens studietur
Baggrund: Gudenåkomiteen skal på studietur til Mörrumsåen i Sverige fra 13. maj til 15.
maj 2013. Foruden Gudenåkomiteen deltager også VisitGudenaa og OplevGudenaa.
Vurdering/indhold:
Programmet er endnu ikke helt på plads, men følgende ligger fast:


Transport - Bus fra Skanderborg til Mörrumsområdet



Overnatning - First Hotel i centrum af Karlshamn (16 km fra Mörrum)



Møde med Blekinge Län, som vil fortælle om de projekter de har ved Mörrumsåen,
implementering af vandrammedirektivet, og naturbeskyttelsen af og ved åen.
Desuden tager Länet os med på ekskursion, så vi får mulighed for at se projekter
ved åen.

Herud over forventes det, at programmet kommer til at indeholde møde med
Turistbureauet i Karlshamn og med Sveaskog, som har ansvaret for laksefiskeriet i
Mörrumsåen.
Økonomi: Der er afsat 70.000 kr. på Gudenåkomiteens budget til studieturen. Disse
midler skal anvendes til at betale for deltagelse af komiteens politiske medlemmer samt
sekretariatets to ansatte. Yderligere deltagere skal selv betale. Det estimeres, at prisen
pr. deltager bliver maksimalt 6.000 kr. Beløbet vil blive opkrævet efter studieturen.
Indstilling
Det indstilles,
 at det foreløbige program godkendes.
Referat
Indstilling godkendt, med beslutning om, at hjemkomsten til Skanderborg Station ikke
bliver senere end kl. 20.00.
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Punkt 7. Anmodning om økonomiske bidrag til StoreGudenådag
Baggrund: OplevGudenaa afholder StoreGudenådag den 17. august 2013 i samarbejde
med VisitGudenaa og Gudenåkomiteen. StoreGudenådag er en event som sætter fokus på
Gudenåen ved afholdelse af en række arrangementer langs hele Gudenåen.
Økonomiske forhold
OplevGudenaa anmoder om økonomiske bidrag på 100.000 kr. Bidraget skal blandt andet
gå til at støtte markedsføring af dagen.
Vurdering/indhold: Læs mere i bilag 5 og 6.
Indstilling
Det indstilles,


at Gudenåkomiteen anbefaler OplevGudenaa, at anmodning om midler til afholdelse
af StoreGudenåDag fremsendes til de enkelte kommuner
Alternativt



at Gudenåkomiteen aflyser nogle af de allerede budgetterede tiltag og herved finder
midler til at støtte afholdelse af StoreGudenådag

Referat
Indstillingens første punkt godkendt.
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Punkt 8. Evaluering af GudenåKonferencen
Gudenåkomitéen, OplevGudenaa og VisitGudenaa afholdt fælles GudenåKonference 2013
d. 31. januar på Papirfabrikken i Silkeborg. Næsten 200 personer deltog i fælles oplæg og
gruppesessioner med workshops og debatter om koordinerede turismetiltag,
GudenaaPartnerskaber, StoreGudenaaDag og Gudenå Helhedsplanen.
Indstilling
Det indstilles,
 at GudenåKonferencens resultater drøftes.
Referat
GudenåKonferencen drøftet. Forslag til fremtidens arbejde inkluderede fortsat at arbejde
for, at den fælles indsats for udvikling af Gudenå-området fremstår sammenhængende og
overskuelig og kommunikeres på en relevant og enkel måde til borgere og besøgende.
Konferencens brede emne tydeliggjorde også den opgave, som komitémedlemmerne i
GudenåSamarbejdet har med at besætte rollen, som ikke blot repræsentanter for teknikog miljøudvalgene, men også kommunerne i bred forstand, inklusive turisme-, vækst- og
kulturperspektiver.
Mere tid til at netværke blev efterspurgt til næste gang, der bliver mulighed for at mødes
på tværs af så mange organisationer om den fælles interesse Gudenåen.
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Punkt 9. Eventuelt
Referat
Gudenåkomiteens sekretariat, samt visse kommuner, har modtaget henvendelse fra
Campingrådet vedrørende kontrakter til langturssejlads. Sekretariatet har haft
kritikpunkterne omkring jurister, som på baggrund af henvendelsen er komme med en
række anbefalinger til ændringer af kontrakter. Anbefalingerne er fremsendt til de enkelte
kommuner, som selv træffer beslutning om, de ønsker at ændre kontrakten.
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