9. august 2013

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013
Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 – 12.00.
Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Dagsorden:
1. Velkomst
v/ Anne Neergaard (kl. 09:00 – 09:05)
2. Godkendelse af referat og dagsorden
v/ Anne Neergaard (kl. 09:05 – 09:10)
3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
v/ Jens Albert Hansen (kl. 09:10 - 09:20)
4. Evaluering af studieturen til Mörrum
v. Ann Ammitzbo (kl. 09:20 – 09:35)
5. GudenåSamarbejdet i 2014 og frem
v/ Anni Nørskov Mørch og Ann Ammitzbo (kl. 09.35 – 9.50)
Pause (Kl. 9.50 – 10.05)
6. Vandløbsmodel for Gudenåen
v/ Poul Hald Møller (kl. 10.05 – 10.15)
7. Gudenåkomitéens budget for 2014
v. Ann Ammitzbo (kl. 10.15 – 11.00)
8. Orientering om status for Tangeværkets drift efter 2013
v. Jørgen Jørgensen (kl. 11.00 – 11.15)
9. Drøftelse af emner til næste møde
v. Anne Neergaard (kl. 11.15 – 11.20)
10.Eventuelt (kl. 11.20 -11.25)
Frokost (kl. 11.25 – 12.00)
Tur til Uldumkær
v. Hans Jørgen Hvideland (kl. 12.00 – 13.30)

Projektleder Anni Nørskov Mørch
Mobil: 23 48 05 32
Direkte tlf.: 89 64 52 38
anmo@favrskov.dk

Gudenåkomitéens sekretariat
Torvegade 7, 8450 Hammel
www.gudenaakomiteen.dk

Favrskov Kommune
Skovvej 20 • 8382 Hinnerup
Tlf.: 89 64 10 10
www.favrskov.dk

BILAG:
1: Opsamling på Gudenåkomitéens studietur til Mörrumsåen, Sverige maj 2013
2: Pressemeddelelse om inspiration fra Mörrumsåens lystfiskerturisme
3: Naturstyrelsens notat af 14. maj om Tangeværket og Tange Sø sendt til Viborg
Kommune.
4: Poul Hald Møllers præsentation af vandløbsmodel for Gudenåen
5: Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter inden for vandmiljø, sejlads
og GudenåSamarbejdet i 2014
6: Nyhedsbreve fra StoreGudenaaDag
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Punkt 1. Velkomst
Anne Neergaard bød velkommen.
To nye medlemmer deltog for første gang. Hanne Stadsgaard Jensen, biolog i Viborg Kommune,
der bliver koordinator for VOS, når Viborg over tager formandsskabet. Og Anette Marqvardsen, der
pr. 1. juni tiltrådte som Hedensteds Kommunes nye afdelingsleder for Natur og Miljø.

Samlet deltagerliste:
Politikere
Anne Neergaard

Favrskov

Jens Ravn

Viborg

Peter Sigtenbjerggaard

Hedensted

Hans Okholm

Silkeborg

Teknikere
Ann Ammitzbo

Favrskov

Jens Albert Hansen

Favrskov

Hanne Wind Larsen

Randers

Nels G. Markussen

Randers

Morten Horsfeldt Jespersen

Silkeborg

Jørgen Jørgensen

Viborg

Hanne Stadsgaard Jensen

Viborg

Keld Rasmussen

Horsens

Hans Jørgen Hvideland

Hedensted

Bjarke H. Jensen

Hedensted

Anette Marqvardsen

Hedensted

Anni Nørskov Mørch

Gudenåkomitéen

Poul Hald Møller

Silkeborg

Afbud
Hans Bang-Hansen

Horsens

Jørgen Bruno Andersen

Randers

Claus Leick

Skanderborg

Hans Brok-Brandi

Skanderborg
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Punkt 2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt.
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Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund:
Gudenåkomitéen, 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:
P-VOP:
Både Favrskov og Silkeborg kommuner har afsluttet og afrapporteret forundersøgelserne
for fosforprojekterne til henholdsvis Søbygård Sø og Hinge/Alling Sø. Kommunerne
afventer nu statens evaluering af alle de udvalgte projekter på landsplan.
Kvælstof-VOP:
Norddjurs Kommune har anmodet VOS om, at projekt Bode Enge udtages af N-VOP på
grund af lodsejermodstand. Samtidig er der usikkerhed om, hvorvidt Naturstyrelsen i den
nærmeste fremtid vil udtage Norddjurs Kommunes store projekt Øster Alling vådenge af
VOP’en grundet stor risiko for, at vådområdet vil frigive for meget fosfor til Randers Fjord.
Teknikergruppen forventer desuden at have en ny og større venteliste af projekter klar
omkring sommerferien. Samlet medfører problemstillingen, at en indstilling til VOS først
udarbejdes til næste VOS-møde den 13. september 2013.
Der orienteres kort om problemstillingen og den videre proces.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller til VOS, at
• orienteringen tages til efterretning.
Indstilling godkendt.
Referat:
Vissing Enge-projektet forventes realiseret i efteråret 2013. Med Vissing Enge er ca. 4% af
opgaven for VOS Randers Fjord løst.
Udover det udmeldte stop for Bode Enge på grund af lodsejermodstand, er de 3 projekter
Øster Alling vådenge, Skjern Hovedgaard m.fl. samt Gudenå, Tvilum bro i fare for at
måtte opgives på grund af statens fosforkrav til kvælstofprojekterne. Under mødet oplyste
Randers Kommune, at de ligeledes vil anmode VOS om at udtage projektet TjærbyVestrup på grund af lodsejermodstand. Situationen for opfyldelse af vandoplandsplanen er
dermed temmelig kritisk pt.
Teknikergruppen mødes i august for at gennemgå status for projekterne og forberede en
indstilling til næste møde i Gudenåkomitéen/VOS. Gudenåkomitéen/VOS kan til næste
møde med udgangspunkt i teknikergruppens indstilling drøfte, om der skal rettes
henvendelse til Miljøministeren - eventuelt via KL og i samarbejde med Limfjordsrådet om VOS Randers Fjords eventuelle manglende mulighed for at opfylde vandoplandsplanen
for Randers Fjord.
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Punkt 4. Evaluering af studieturen til Mörrum
Baggrund:
Gudenåkomitéen, samt repræsentanter fra VisitGudenaa og OplevGudenaa, har været på
studietur til Mörrum i Sverige. Området er verdenskendt for det gode lystfiskeri, specielt
laksefiskeriet.
Et af hovedformålene med turen var at finde inspiration til at udvikle lystfiskeriet ved
Gudenåen.
Økonomiske forhold:
Den samlede pris for studieturen var på ca. 75.000 kr. Alle kommuner, undtagen
komitéens politiske medlemmer og sekretariatet, vil modtage en faktura på deres andel af
studieturen på ca. 4.000 kr.
Indhold/Vurdering:
Vi blev modtaget i Mörrum af repræsentanter fra Sveaskog, VisitKarlshamn og Blekinge
Länsstyrelse, der fortalte om deres arbejde med at sikre, udvikle og markedsføre
lystfiskeriet i området.
Sveaskog udvikler sportsfiskeriet ved Mörrumsåen
Sveaskog er en statsejet virksomhed. Afdelingen Kronolaxfiske ved Mörrumsåen er
selvfinansieret ved salg af fiskekort og opererer gennem samarbejde med lodsejere,
universiteter, det lokale erhvervsliv, turistbureauer, vandkraftværker og lystfiskerne.
Sveaskog fokuserer på flere forhold:
• Kontinuitet i forretningsmæssig forædling af produktet lystfiskerturisme.
• Langsigtede investeringer i forskning i, hvordan man sikrer en robust natur med
mange fisk.
• Bredt samarbejde med det lokale erhvervsliv, lodsejere og andre, der alle deler en
fælles forståelse af lystfiskerturismens betydning for området.
• Formidling og markedsføring af de gode fangsthistorier med fokus på laksen sikrer
en positiv spiral, hvor de mange fisk tiltrækker mange fiskere, der køber mange
fiskekort, der generer overskud til at sikre mange fisk…
VisitKarlshamn sælger området til turisterne
VisitKarlshamn er Karlshamn kommunes autoriserede turistbureau med 4 ansatte.
Karlshamn er en mindre by i Blekinge Län med ca. 14.000 indbyggere. Karlshamn
Kommune er én af fem kommuner i Blekinge Län.
VisitKarlshamn markedsfører også lystfiskeriet og området ved Mörrumsåen:
• Lystfiskeriet er med til at forlænge turistsæsonen. Lystfiskerisæsonen har sit
højdepunkt i maj, mens den almindelige turisme har sit i juli.
• Turistbureauet har som et indsatsområde at styrke pakketeringen af oplevelser og
overnatning, udvikle oplevelser i området for ”almindelige” turister f.eks.
børnefamilier og at formidle bookingen af overnatning omkring Mörrumsåen mere
organiseret. I dag er langt de fleste overnatningssteder i området uorganiserede
private værelser eller Bed & Breakfasts.
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Blekinge Länsstyrelsen sikrer vandmiljøet
Blekinge Länsstyrelse en statslig myndighed, som findes i alle Län (amter) i Sverige.
Bæredygtig udvikling er central for Länstyrelsen. Mange af styrelsens opgaver inden for
vandmiljø svarer til de danske kommuners opgaver på indsatsniveauet.
Repræsentanter fra Blekinge Länsstyrelse fortalte om deres arbejde med at sikre
vandmiljøet og naturen omkring Mörrumsåen:
• Siden 2000 har man arbejdet med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv,
som foregår gennem en 6-årig vandforvaltningscyklus, hvor vandløb og søer
defineres, analyseres og klassificeres som baggrund for konkrete indsatser.
• Vigtige problemstillinger for det svenske vandmiljø er klimaforandringer, udledning
af næringsstoffer samt kviksølv- og kadmiumforekomster. I ferskvand er det store
overordnede problem vandkraftværkerne.
• Vandkraftværker er lovmæssigt forpligtede til at tilpasse deres produktion af
hensyn til blandt andet laksens vandring.
•
LIFE-projekt, www.ucforlife.se - er et EU-støttet biotopprojekt, der skal sikre gode
betingelser for dyrelivet i åen. Den tykskallede malermusling bruges som fokus i
projektet. Historien om den tykskallede malermusling bruges til at formidle
projektet, der dog også gør en indsats for en lang række andre dyr. Man etablerer
gydepladser ved at nedkaste grus fra helikopter, beplanter med træer langs åen for
at sikre skygge og lav vandtemperatur, lægger ved i åen til insekter og udvider
åens bredde på udvalgte steder.
• Man har som mål at oprette et nyt naturreservat langs Mörrumsåen fra Mörrum by
og 6 kilometer op ad åen.
•
Netop nu er man i færd med en afklaringsproces omkring regler for kano- og
kajaksejlads.
Aktiviteter og opfølgning efter studieturen
• En opsamling på studieturen er vedhæftet som bilag 1. Opsamlingen inkluderer
hjemmesidelinks til organisationerne, vi mødte, og alle modtager ligeledes et link
til fotos fra turen.
• Udkast til pressemeddelelse er vedhæftet som bilag 2.
• Studieturen vil blive omtalt på www.gudenaakomiteen.dk.
• Sekretariatet har fremsendt en klage til busselskabet Østjysk Bustransport på
grund af den uegnede bus og de 1,5 times forsinkelse på motorvejen.
• Vores værter fra Mörrum har udtrykt interesse for et genbesøg ved Gudenåen.
Sekretariatet er i dialog med kontaktpersonerne i Mörrum om ønsker og
muligheder.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Studieturen evalueres.
• Pressemeddelelse drøftes og godkendes.
Indstilling godkendt.
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Referat:
Studieturen blev evalueret. Tilbagemeldingerne på turen var, med busselskabet som
eneste undtagelse, meget positive.
Turens indhold var inspirerende; stedet og de engagerede værter fra Sveaskog, Blekinge
Län og VisitKarlshamn gav konkrete billeder på den effekt, der kan opnås ved en styrket
indsats for lystfiskerturismen ved Gudenåen.
De praktiske og sociale rammer var optimale, alle fik stor frihed og fleksibilitet efter
dagens program, da hotel og restauranter lå tæt på hinanden i Karlshamn.
Den næste studietur kunne involvere flere deltagere blandt Gudenåkomitéens
samarbejdspartnere, f.eks. sportsfiskerforeninger og andre.
Udkast til pressemeddelelse blev drøftet. Pressemeddelelsen udsendes til pressen i juni.
Bilag 1: Opsamling på Gudenåkomitéens studietur til Mörrumsåen, Sverige maj 2013
Bilag 2: Pressemeddelelse om inspiration fra Mörrumsåens lystfiskerturisme
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Punkt 5. GudenåSamarbejdet i 2014 og frem
Baggrund:
GudenåSamarbejdet etablerede sig ved et møde 14. januar 2013. Medlemmerne er LAG,
VisitGudenaa, OplevGudenaa samt Gudenåkomitéen ved Randers, Favrskov, Viborg,
Silkeborg, Skanderborg og Hedensted kommuner.
GudenåSamarbejdet er et forum for videndeling og samarbejde, som løbende skal
udarbejde og formidle en fælles Gudenå Helhedsplan. Gudenå Helhedsplanen skal i
forlængelse af visionen for Gudenåen formulere indsatsområder inden for natur, kultur og
oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i
GudenåLandet.
Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet og fungerer som ”vært” herfor
blandt andet i kraft af ansættelsen af en projektleder, der udgør sekretariatet for
GudenåSamarbejdet.
Økonomiske forhold:
Gudenåkomitéen har i budgettet for 2013 afsat 105.000 kr. til arbejdet i
GudenåSamarbejdet inklusive GudenåKonferencen og derudover lønudgift til projektleder.
Under punkt 7 behandles forslag til budget for 2014.
Indhold/Vurdering:
Gudenå Helhedsplanen
I løbet af 2013 udarbejdes den første version af Gudenå Helhedsplanen med tre
indsatsområder: Lystfiskerturisme, Stisystemer og Kulturhistorie.
Helhedsplanen skal formidle viden om indsatsområderne og formulere visioner for,
hvordan indsatsområderne kan udvikles med konkrete projekter. Projekterne kan
igangsættes af GudenåSamarbejdet eller af andre, eventuelt med støtte fra
GudenåSamarbejdet.
Inden for hvert indsatsområde nedsættes arbejdsgrupper, der bidrager til Helhedsplanens
indhold.
Fra 2013 og frem er det foreløbig planlagt, at GudenåSamarbejdet igangsætter følgende
initiativer inden for de tre indsatsområder:
Lystfiskerturisme ved Gudenåen
1: En arbejds/fokusgruppe af lystfiskerforeninger, turistforeninger og andre formulerer
anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen. Anbefalingerne indgår i Helhedsplanen og
overdrages til projektgruppen, der skal beskrive og søge finansiering til et projekt til
udvikling af lystfiskerturismen. Fokusgruppens anbefalinger udarbejdes i 2013.
2: En lille projektgruppe af embedsmænd og repræsentanter for turist- og
brugerperspektiverne formulerer en projektbeskrivelse, som kan bruges til at søge midler,
evt. hos Region Midt. Projektgruppen nedsættes og arbejder i 2013 og 2014.
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Stisystemer ved Gudenåen
1: Et Blå Sti-partnerskab formulerer en projektbeskrivelse med status, behov og gode
idéer til faciliteter og formidling, der kan sikre de sejlende en oplevelse af en
sammenhængende Blå Sti før, under og efter en sejltur på Gudenåen. Partnerskabet
etableres og udarbejder projektbeskrivelsen i 2013.
2: GudenåSamarbejdet eller andre, eventuelt med støtte fra GudenåSamarbejdet, kan
bruge projektbeskrivelsen af den Blå Sti til at søge finansiering til og gennemføre en eller
flere af de beskrevne projekter. De første forsøg på at søge finansiering til konkrete
projekter forventes at blive gjort i 2013 i forbindelse med OplevGudenaas fase 2ansøgning til Nordea-fonden.
Gudenåens Kulturhistorie
1: Via samarbejde med Aarhus 2017 etableres et netværk til kulturprojekter i hele
regionen og muligheder for samarbejde om og finansiering af fremtidige projekter
afsøges. GudenåSamarbejdets projektleder indgår i arbejdsgruppen bag et seminar om
ruter og spor i regi af Kulturhovedstad Aarhus 2017. Seminaret foregår 13. juni 2013.
Seminaret består af en intern projektmodningsdel, hvor projekter i Aarhus 2017’s Ruter
og spor-klynge får intensiv sparring på sine projekter fra konsulenter fra Manto A/S.
Anden del er et åbent netværks- og inspirationsmøde. GudenåSamarbejdet deltager i
begge dele.
2: Et netværksmøde eller miniseminar om Gudenåens kulturhistorie forventes at blive
afholdt i efteråret 2013 for kommunale planmedarbejdere med ansvar for registrering og
formidling af kommunernes kulturmiljøer, kulturprojekter, attraktioner og museer. Mødet
skal bidrage til at skabe netværk samt kortlægge mulige samarbejder og behov for nye
tværgående initiativer omkring Gudenåens kulturhistorie, som GudenåSamarbejdet kan
være med til at igangsætte og eller understøtte.
GudenåKortet
Der udvikles i samarbejde med OplevGudenaa, VisitGudenaa og kommunernes GISafdelinger et digitalt kort over GudenåLandet, der kan benyttes som projektudviklings- og
formidlingsværktøj. Kortet viser i første version alle tilgængelige data om f.eks. stier,
naturområder, attraktioner og adgangsforhold. Det vil sige informationer, der belyser
status og potentiale inden for de tre indsatsområder lystfiskerturisme, kulturhistorie og
stisystemer på tværs af kommunerne. GudenåKortet opdateres dynamisk og nye
relevante data indsamles efter aftale i kommunerne. GudenåKortet er en videreudvikling
af OplevGudenaas Registrant. Første version af det digitale GudenåKort bliver tilgængelig i
2013.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Orienteringen om GudenåSamarbejdets planlagte initiativer tages til efterretning.
Indstilling godkendt.
Referat:
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 6. Vandløbsmodel for Gudenåen
Baggrund:
Viborg-, Favrskov- og Silkeborg Kommune har bedt DHI udarbejde en vandløbsmodel for
Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til nedstrøms Bjerringbro. Vandløbsmodellen
består af tre dele: en beskrivelse af modellens forudsætninger og resultater, et
modelværktøj for myndigheder og en online løsning, hvor offentligheden via
kommunernes hjemmesider får adgang til en prognose for udvikling i vandstand og risiko
for oversvømmelse tre døgn frem.
Indhold/ vurdering:
Poul Hald Møller fra Silkeborg Kommune præsenterer og demonstrerer vandløbsmodellen
for Gudenåen.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Indstilling godkendt.
Bilag 4: Poul Hald Møllers præsentation af vandløbsmodel for Gudenåen
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Punkt 7. Gudenåkomitéens budget for 2014
Baggrund:
Budget for Gudenåkomitéen og sejladsområdet har tidligere år været fremsat til
godkendelse i Gudenåkomitéen på årets sidste møde.
Flere kommuner har imidlertid behov for at planlægge budget for 2014 allerede nu, derfor
er et forslag til budgettet for 2014 udarbejdet.
Budget for sejladsområdet dækkes af sejladsindtægterne og dette budget forventes
fremsat til godkendelse i Gudenåkomitéen på årets sidste møde (13. december 2013).
Økonomi:
Det foreslåede budget for 2014 er på 1.140.000 – se tabel 1.
Gudenåkomitéens budget for 2013 er på 1.120.000 – se tabel 2.
Tabel 1. Forslag til budget for 2014
Post
Lønudgifter – koordinator*
Lønudgifter – projektleder**
GudenåSamarbejdet inkl. evt. konference
Mødeafholdelse
Vedligeholdelse af hjemmesider
Diverse

Udgifter
280.000
620.000
100.000
20.000
70.000
50.000

I alt Gudenåkomitéen
* Inklusiv overhead, eksklusiv bidrag fra sejladsindtægter
** Inklusiv overhead

1.140.000

I budgettet for 2014 er der ikke medtaget en post til studietur.
Tabel 2. Gudenåkomitéens budget for 2013
Post
Lønudgifter – koordinator*
Lønudgifter - Projektleder visionsarbejdet (hele
2013)**
Vision Gudenåen inkl. konference
Studietur
Mødeafholdelse
Vedligeholdelse af hjemmesiden
Diverse

Udgifter
250.000
620.000
105.000
70.000
20.000
5.000
50.000

I alt Gudenåkomitéen
1.120.000***
* Inklusiv overhead, eksklusiv bidrag fra sejladsindtægter
** Inklusiv overhead
*** Et mindre forbrug fra 2012-budgettet på 304.952 er overført til 2013
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Det foreslåede budget for 2014 vil medføre en fordeling af udgifter til de enkelte
kommuner, som fremgår af tabel 3, hvor udgiftsposterne for 2013 også er indsat til
orientering:
Tabel 3. Fordeling af budgetudgiften for 2013 og 2014
Kommune
Favrskov
Hedensted

Fordelingsnøgle % Bidrag 2013 Bidrag 2014 Difference
64.600
19
216.600
152.000
17.000
5
57.000
40.000

Horsens

8

64.000

91.200

27.200

Randers

15

120.000

171.000

51.000

Silkeborg

26

208.000

296.400

88.400

Skanderborg

11

88.000

125.400

37.400

Viborg

16

128.000

182.400

54.400

340.000
i alt
100
1.140.000
800.000*
*Budgettet for 2013 indeholder herudover 304.952 kr., som blev overført fra 2012budgettet til 2013
Vurdering/indhold:
Det forslåede budget for 2014 på 1.140.000 kr. er 20.000 kr. højere end budgettet i 2013.
Forøgelsen skyldes hovedsageligt, at koordinatoren forventes at bruge lidt flere timer med
opgaver for Gudenåkomitéen og lidt færre timer med sejladsrelaterede opgaver i forhold
til 2013.
Desuden er der afsat 70.000 kr. til vedligeholdelse af hjemmesider, hvilket er en betydelig
forøgelse i forhold til tidligere års udgift til denne post. Forøgelsen skyldes, at
Gudenåkomitéens hjemmeside flyttes fra Silkeborg Kommune til selvstændigt hosting site,
samt at GudenåSamarbejdet får en selvstændig hjemmeside.
Gudenåkomitéens hjemmeside er en del af Silkeborg Kommunes Synkron Via-system.
Silkeborg Kommune overgår dog i år til et andet system, hvorfor denne hjemmeside under
alle omstændigheder skal reetableres. Gudenåkomitéen har desuden også to tilknyttede
sider til bådregistrering og kanoindberetning, som er en del af Skanderborg Kommunes
system og som også skal flyttes herfra. Det undersøges pt., hvordan hjemmesiderne kan
samles i ét enkelt system.
Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet, som ikke har et selvstændigt
budget, men indgår som en post i Gudenåkomitéens budget. I den nuværende
organisering, er Gudenåkomitéen således “værter” for GudenåSamarbejdet og finansierer
alle aktiviteter samt løn til projektlederen for GudenåSamarbejdet. Ligeledes er formanden
for Gudenåkomitéen også formand for GudenåSamarbejdet. Projektlederen sidder i
Gudenåkomitéens sekretariat og er foreløbig ansat til 31. december 2013.
Fremadrettet forventes de konkrete projekter, der igangsættes i regi GudenåSamarbejdet,
at blive realiseret med projektledelse fra især lokalt hold og at blive finansieret via
fundraising. Fundraisingen er en del af den koordinerende funktion, som
GudenåSamarbejdets projektleder har. I det omfang der opnås midler til aflønning af
projektleder, vil dette resultere i en mindre udgift til kommunerne.
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Formandskommunen bidrager ud over beløbet, der fremgår af fordelingsnøglen, til
Gudenåkomitéens sekretariat med arbejdstimer fordelt på leder af sekretariatet, VOSkoordinator, økonomimedarbejdere, juridisk bistand, grafisk arbejde, GIS-medarbejdere
og anden faglig og sekretariatsbistand.
• VOS-koordinatoren har i Favrskov Kommune i 2012 brugt cirka 150 timer på
opgaver for VOS og yderligere ca. 100 på andre opgaver for Gudenåkomitéen.
• Lederen af sekretariatet skønnes at have brugt mellem 15 og 20 timer ugentligt på
opgaver for Gudenåkomitéen. Kanoudbuddet har taget en betragtelig del af tiden.
• Økonomimedarbejdere skønnes at have brugt ca. 40 timer årligt, jurist ligeledes
ca. 40 timer, GIS-medarbejdere ca. 40 timer og grafiker ca. 60 timer, anden faglig
og sekretariatsbistand skønnes at beløbe sig til samlet ca. 20 timer årligt på
opgaver for Gudenåkomitéen.
Kommunen bidrager således samlet med ca. ¾ årsværk om året af egne ressourcer til
Gudenåkomitéen under kommunens formandskab. Dertil kommer, at den politiske
formand arbejder ca. 5-7 timer om ugen. Dette arbejde er uden honorar.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Forslag til budget for 2014 godkendes under forbehold for budgetlægning i de
enkelte kommuner.
• Projektansættelsen af Gudenåkomitéens projektleder, der har GudenåSamarbejdet
og Gudenå Helhedsplanen som arbejdsområde, forlænges til udgangen af 2014
eller gøres til en fastansættelse.
Indstilling godkendt.
Referat:
Forslag til budget for 2014 blev godkendt under forbehold for budgetlægning i de enkelte
kommuner.
Der var fra alle kommuner positiv opbakning til det nuværende udgiftsniveau og den
fortsatte ansættelse af projektlederen.
Det blev besluttet, at sekretariatet skal udarbejde et detaljeret budgetforslag med
beskrivelse af hvilke udgiftsposter, der angår Gudenåkomitéens ansvarsområder inden for
henholdsvis vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet.
Bilag 5: Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter inden for vandmiljø,
sejlads og GudenåSamarbejdet i 2014
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Punkt 8. Orientering om status for Tangeværkets drift efter 2013
Indhold/ vurdering:
Jørgen Jørgensen giver en mundtlig orientering om, hvilke overordnede spørgsmål
kommunerne med udgangspunkt i lovgivningen, på nuværende tidspunkt, vurderes at
skulle forholde sig til.
Referat:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag 3: Naturstyrelsens notat af 14. maj om Tangeværket og Tange Sø sendt til Viborg
Kommune.
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Punkt 9. Drøftelse af emner til næste møde
Følgende forslag til emner til næste møde d. 13. september 2013 blev fremsat:
• Opfølgning på Gudenåkomitéens budget 2014
• Vandoplandsplan
• Udvikling af Gudenåens lystfiskeri
• Revision af forretningsorden for Brugerrådet for sejlads
• Orientering om kommunernes klimatilpasningsplaner
• Evt. orientering om nyt regulativ for Gudenåen
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Punkt 10. Eventuelt
Referat:
Undersøgelse af laksebestand i Gudenåen v. Ann Ammitzbo
Fra Favrskov Kommune er der udtrykt ønske om, at fiskenes opvækst- og
standpladsforhold forbedres i Gudenåen nedstrøms Tange Sø. Dansk Center for Vildlaks
har tilbudt at udføre en undersøgelse af, hvor stor laksebestanden er i dag, før der
etableres nye stryg, standpladser, gydepladser mm. De relevante kommuner, Randers,
Viborg og Favrskov Kommuner var positive over for idéen om en baggrundsmåling før
indsatser og forventer at en del af opgaven vil indebære en plan for fremtidig
monitorering og evaluering af indsatser. Det blev besluttet at indhente udspecificeret
tilbud på opgaven hos DCV samt alternativt tilbud fra et andet firma. Desuden bør det
overvejeres at få DTU Aqua til at kvalitetssikre undersøgelsen.
Ny koordinator for Gudenåkomitéen v. Jens Albert Hansen
Der er ansøgningsfrist til stillingen som koordinator for Gudenåkomitéen d. 9. juni 2013.
Den nye koordinator kan forhåbentlig tiltræde 1. august. Repræsentanter fra både Viborg
og Favrskov Kommuner deltager i jobsamtalerne.
Store GudenaaDag 17. august 2013 v. Anni Nørskov Mørch
Alle kommuner i Gudenåkomitéen har støttet StoreGudenaaDag. De planlagte aktiviteter
og kontaktoplysninger til projektkoordinator Lone Jakobsgaard blev omdelt i form af print
af de to sidste nyhedsbreve om StoreGudenaaDag.
Bilag 6: Nyhedsbreve fra StoreGudenaaDag
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