Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. december 2013
13. december 2013

Mødet afholdtes på Restaurant Pøt Mølle kl. 9.00 – 14.30. Der blev serveret morgenkaffe og en
sen julefrokost.
Dagsorden:
1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Anne Neergaard
2. Godkendelse af referat og dagsorden (kl. 09.05 – 09.10)
v./ Anne Neergaard
3. De nye Vandråd (kl. 09.10 – 09.40)
v./ Jørgen Jørgensen
Pause (kl. 09.40 – 09.55)
4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 09.55 – 10.05)
v./ Jens Albert Hansen
5. GudenåSamarbejdets fremtidige organisering (10.05 – 10.50)
v./ Anni Nørskov Mørch
6. Orientering om vedtægtsrevisioner (kl. 10.50 – 11.00)
v./ Ann Ammitzbo
7. Tangeloven (kl. 11.00 – 11.20)
v./ Jørgen Jørgensen

Pause (kl. 11.20 – 11.35)

8. Budget og økonomi (11.35 – 11.55)
v./ Jørgen Jørgensen
9. Orientering om sejladskontrollen 2013 (11.55 – 12.15)
v./ Hanne Wind-Larsen

Majbritt Kjeldahl Lassen
Direkte tlf.: 89 64 52 14
mkla@favrskov.dk

Gudenåkomitéen
Torvegade 7, 8450 Hammel
www.gudenaakomiteen.dk

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

10. Møderække i 2014 (12.15 – 12.20)
v./ Anne Neergaard
11. Drøftelse af emner til næste møde (kl. 12.20 – 12.30)
v./ Anne Neergaard
12. Eventuelt (kl. 12.35 – 12.45)
v./ Anne Neergaard

Julefrokost kl. 12.45.

Bilagsmateriale
Bilag 1: Referat_Gudenåkomitéens møde_13_09_13
Bilag 2: Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord
Bilag 3: Forslag til N-VOP_Randers Fjord, version 4.5 af 13/12 2013
Bilag 4: Notat med skitser til GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering
Bilag 5: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen-04.06-2012
Bilag 6: 20131_L44_som_fremsat
Bilag 7: Foreløbigt regnskab for Gudenåkomiteen 2013
Bilag 8: Foreløbigt regnskab for sejladsområdet 2013
Bilag 9: Budget for sejladsområdet 2014
Bilag 10: Møderække Gudenåkomitéen 2014
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Deltagere:
Politisk deltagelse
Anne Neergaard
Hans Okholm
Jens Ravn
Peter Sigtenbjerggaaard
Lene Tingleff
Jørgen Bruno Andersen
Frank Nørgaard
Jens Szabo
Claus Leick

Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Hedensted Kommune
Hedensted Kommune
Randers Kommune
Randers Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Teknisk deltagelse
Ann Ammitzbo
Jens Albert Hansen
Jørgen Jørgensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Anette Marqvardsen
Bjarke Horst Jensen
Keld Rasmussen
Hans Brok-Brandi
Morten Horsfeldt Jespersen
Nels Markussen
Hanne Wind-Larsen
Peter Holm
Steen Ravn Christensen

Kommune
Favrskov Kommune
Favrskov Kommune
Viborg Kommune
Viborg Kommune
Hedensted Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Skanderborg Kommune
Silkeborg Kommune
Randers Kommune
Randers Kommune
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune

Sekretariatsdeltagelse
Majbritt Kjeldahl Lassen
Anni Nørskov Mørch

Gudenåkomitéens koordinator
GudenåSamarbejdets projektleder

Afbud
Kurt Andreassen
Torsten Nielsen
Ole Pilgaard Andersen
Jarl Gorridsen
Jens Meilvang
Carsten Bech
Hans Bang Hansen
Jesper Hahn-Pedersen
Mogens Bjørn Nielsen
Keld Andersen
Christian Petersen
Christian Kristensen
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Punkt 1. Velkomst
Mødet starter med en præsentationsrunde.
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Punkt 2. Godkendelse af referat og dagsorden
Baggrund:
Ingen
Indhold/vurdering:
Referatet fra Gudenåkomitéens møde 13.september 2013 (bilag 1) indstilles til godkendelse
sammen med dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013.
Økonomi:
Ingen
Bilag:
Bilag 1: Referat_Gudenåkomitéens møde_13_09_13
Indstilling:
Sekretariatet indstiller at,
 referatet fra Gudenåkomitéens møde 13.september 2013 godkendes.
 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 godkendes.

Referat: Indstillingen godkendt
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Punkt 3. De nye Vandråd
Arbejde med Indsatsprogrammer og Vandråd i forbindelse med tilblivelsen af 2. generations
vandplaner
Baggrund
Lov om Vandplanlægning
Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor, der
skal fjernes; km vandløb, der skal restaureres etc.) fastlægges i bekendtgørelser. Kommunerne
får, indenfor en økonomisk ramme, til opgave at udarbejde forslag til indsatsprogram for
vandløbene i de enkelte hovedvandoplande. I indsatsprogrammet skal det beskrives hvilke
tiltag, der skal gennemføres i de enkelte vandløb i 2. vandplanperiode (2015-2021).
Kommunalbestyrelserne skal, hvis det ønskes af organisationerne i tilknytning til lovens § 25,
for hvert Hovedvandopland nedsætte et Vandråd. Der skal udpeges en kommunal formand for
Vandrådet. Kommunalbestyrelserne skal varetage sekretariatsbetjeningen af Vandrådene.
Vandråd skal inddrages i drøftelsen om indsatsen i oplandet som rådgivende udvalg.
Beslutningskompetencen forbliver i kommunalbestyrelsen og ikke hos de nye Vandråd.
Lokale interessenter kan inddrages specifikt af den enkelte kommune i forbindelse med den
lokale indsatsplanlægning.
Vandråd
Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et Vandråd i henhold til
lovudkastet. De repræsenteres med ét medlem pr. Vandråd (enkeltpersoner og virksomheder
kan ikke være medlemmer):


Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.



Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.



Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til
interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Nedsættelse af Vandråd
Det vil være en mulighed, at formanden for Gudenåkomitéen er formand for ”Vandråd Randers
Fjord”.
Gudenåkomitéens sekretariat kan så:
 Fungere som sekretariat for ”Vandråd Randers Fjord”, herunder udarbejde dagsorden
og referat.
 Fungere som facilitator f.eks. i tilfælde af prioriteringsmæssige dilemmaer indenfor
hovedoplandet.
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Formidle ”Vandråd Randers Fjords” arbejde og aktiviteter via Gudenåkomitéens
hjemmeside.
Håndtere eventuel økonomi i forbindelse med etablering af ”Vandråd Randers Fjord”
og dets arbejde.

Kommunalt samarbejde og koordination
Beslutningskompetencen forbliver som nævnt i kommunalbestyrelsen, og ikke hos de nye
Vandråd eller i oplandssamarbejderne.
Kommunalbestyrelserne inden for hovedvandoplandet har imidlertid i fællesskab ansvaret for
udarbejdelsen af forslaget til indsatsprogram og for indsendelse af forslaget til ministeren.
Tidsplanen fordrer, at koordination og beslutningsprocesser tilrettelægges så enkelt som
muligt. Den overordnede proces fremgår af dette materiale, og der kan desuden knyttes
følgende bemærkninger til processen:


Ved vandløb, der udelukkende løber i en kommune, udarbejder kommunen en
indsatsplan for vandløbet.



Ved grænseoverskridende vandløb kan der nedsættes tekniske arbejdsgrupper på tværs
af kommunerne, med henblik på en koordinering og prioritering af indsatsen indenfor et
vandløbssystem.



Vandrådets sekretariat samler indsatsplanerne fra de enkelte kommuner.



I tilfælde af prioriteringsmæssige dilemmaer indenfor hovedoplandet går Vandrådets
formandsskab og sekretariat i dialog med de berørte kommuner.

(Dagsordenspunktet fortsætter på næste side).
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Indhold/vurdering
I forbindelse med de forventede arbejdsopgaver i forbindelse med 2. vandplanperiode, foreslås
nedestående tidsplan:

Tidsplan for etablering af Vandråd i forbindelse med 2. generations vandplaner


Januar 2014 - Opstart af de nye Byråd/Udvalg



Uge 8 februar 2014 – 1. Møde i Gudenåkomiteéen om nedsættelse af Vandråd for
Randers Fjord oplandet.
Dagsordenpunkter:
- Orientering om 2. generations Vandplaner og Vandråd
- Oplæg til:
- Valg af formand
- Valg af sekretariat
- Valg af kommende Vandrådsmedlemmer
- Brev til interessenter – invitation til deltagelse i Vandråd



Februar 2014 - sekretariatet udsender møde- og deltagerinvitation til de
kommende vandrådsmedlemmer om opstartsmøde



Indledende chef-/teknikermøde vedr. arbejdsprocessen og vandråd



Marts 2014 - 1. Vandrådsmøde, etableringsmøde
a) Præsentation af formand og sekretariat
b) Præsentation af rådets medlemmer
c) Orientering om rådets fremtidige arbejde
d) Forventet tidsplan



April 2014 – De enkelte kommuner orienterer de ansvarlige udvalg
Senest 1. april fremlægger Naturstyrelsen forslag til miljømål, samt fremsender en
foreløbig økonomisk ramme
April 2014 – 2. vandrådsmøde (sekretariatet indkalder)
a) Præsentation af det statslige udspil
b) Tilkendegivelser fra vandrådets medlemmer om ønsker/holdninger til
vandløbsindsatsen
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April/maj 2014 - Afklarende/besluttende chef-/teknikermøde om arbejdsprocedure,
bl.a.:
o Økonomisk råderum for hver enkelt kommune

o Prioritering af indsats/virkemiddel
o Lokal kommunebaseret inddragelse
o Tidsfrister for levering af materiale til sekretariatet.


9. maj 2014 – 2. Møde Gudenåkomiteen
Status for arbejde i Vandrådet.
Status for indsatsplanarbejdet i de enkelte kommuner.



Juni 2014 - 3. vandrådsmøde (sekretariatet indkalder)
a) Præsentation af forslag til indsatser
b) Drøftelse af indsatser



Juni/juli 2014 – politisk forelæggelse i kommunerne
a) Præsentation af udkast til indsatser for de politiske udvalg (kommunerne
individuelt)



August 2014 - 4 vandrådsmøde (sekretariatet indkalder)
a) Præsentation af endelig indsatser
b) Konklusioner på drøftelser og eventuelle forbehold omkring anbefalingerne



August/september 2014 – Politisk behandling i kommunerne



12. september 2014 – 3. Møde Gudenåkomitéen
Status for arbejde i Vandrådet
Status for indsatsplanarbejdet i de enkelte kommuner



1. oktober 2014 – Formandsskabet for Vandrådet afleverer forslag til
indsatsprogram til Naturstyrelsen/Miljøministeren

Økonomi
Gudenåkommunerne vurderer ikke, at arbejdet i forbindelse med Vandrådene kan gennemføres
indenfor sekretariatets nuværende ressourcemæssige ramme.
Kommunerne kompenseres via DUT midlerne til opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner
for vandløbene. Sekretariatets øgede ressourceforbrug kan med kommunernes godkendelse
kompenseres fra disse midler, alternativt kan der ske en omprioritering af sekretariatets
opgaver.
Det estimeres ud fra den nuværende viden, at Gudenåkomitéens sekretariat skal bruge mellem
150 – 200 timer på at løfte sekretariatsopgaven, hvilket med den gældende timetakst og 33%
overhead bliver 81.000 – 108.000 kr. Denne udgift foreslås delt mellem de deltagende
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kommuner. Eksempelvis kan udgiften uddeles til de enkelt kommuner baseret på den andel, de
udgør af det samlede opland til Randers Fjord (bilag 2).

Bilag:
Bilag 2: Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 arbejdet med vandråd i forbindelse med 2. generationsvandplaner drøftes.


sekretariatet med udgangspunkt i drøftelserne til næste møde i Gudenåkomiteen
udarbejder
- et forslag til en organisering med dertil hørende tidsplan for oprettelse af et
fælles vandråd for kommunerne i Randers Fjordoplandet.
- et forslag til finansiering af driften af vandrådet.
- et udkast til en dagsorden om etablering af et fælles Vandråd for Randers Fjord,
som den enkelte kommune kan tage udgangspunkt i ved sin politiske
behandling.

Referat: Indstillingerne godkendt
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Punkt 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund:
Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af de 7 kommuner i
Gudenåkomitéen suppleret med Syddjurs og Norddjurs kommuner. VOS’en har ansvaret for at
indmelde projekter til vandoplandsplanen (VOP) for Randers Fjord, og for at projekterne lever
op til statens rammekrav. Der skelnes mellem projekter til fosforfjernelse i søer (P-VOP) og
projekter til fjernelse af kvælstof til Randers Fjord (N-VOP).
Indhold/vurdering:
P-VOP:
Staten har vedtaget lovgivning, der nu gør det muligt også at kunne tilbyde lodsejerne salg eller
jordfordeling (nye arealer) i forbindelse med fosfor-projekterne. Dette har længe været et ønske
fra kommunerne. Det undersøges pt. hvordan dette får indflydelse på allerede gennemførte
ejendomsmæssige forundersøgelser i 2 projekter i hhv. Silkeborg og Favrskov kommuner,
inden projekterne søges realiseret.
N-VOP:
Realiseringen af Vissing Enge i Favrskov Kommune er stort set tilendebragt, idet alle anlæg nu
er udført.
Syddjurs og Viborg kommuner anmoder VOS om, at kommunernes 2 projekter
”Skovbrynet/Termestrup” i Syddjurs Kommune samt ”Enge ved Vejrumbro” i Viborg
Kommune udtages af N-VOP. Årsagen er henholdsvis en ny beregnet meget ringe kvælstof
effektivitet samt stor modstand mod projektet af hovedejeren.
Fra ventelisten er udvalgt 2 nye projekter, der foreslås indsat i VOP’en i stedet for ovennævnte
projekter. Ved de nye projekter opfyldes kvælstofkravet med et overskud på 4 tons (81 ton i
forhold til det samlede krav om 77 ton), og den økonomiske ramme overholdes stort set – dog
med en mindre vurderet overskridelse på 250.000 kr. af den samlede økonomiske ramme på
66.300.000 kr.
De nye projekter er ”Hovbæk ved Gunnerup Mose” i Randers Kommune samt ”Kollerup
Enge” i Favrskov Kommune. Hovbæk-projektet er på 9,6 ton N og Kollerup-projektet på 3,6
ton N.
Bilag:
Bilag 3: Forslag til N-VOP_Randers Fjord, version 4.5 af 13/12 2013
Indstilling:
Sekretariatet indstiller til VOS, at
 ændringerne i N-VOP Randers Fjord godkendes (se bilag 3: Forslag til version 4.5 af
13/12-2013).

Referat: Indstillingen godkendt
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Punkt 5. GudenåSamarbejdets fremtidige organisering
Drøftelse om GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering og beslutning om den
videre proces, samt orientering om overdragelse til nye medlemmer i GudenåSamarbejdet efter
Byrådsvalget.
Baggrund:
Gudenåkomitéen ønsker at se på mulighederne for fremadrettet at sikre GudenåSamarbejdet
den mest effektive og hensigtsmæssige organisering. Derfor har Gudenåkomitéen 13.
september 2013 besluttet, at sekretariatet til det efterfølgende komitémøde 13. december 2013
fremlægger et notat med mulige skitser til en eventuel fremtidig organisering af
GudenåSamarbejdet. Skitserne skal udarbejdes i forlængelse af Gudenå Visionen og med
inspiration fra bl.a. Naturturisme I/S .

Indhold/vurdering:
Et notat med forslag til eventuelle fremtidige organiseringsmuligheder fremlægges på mødet.
Bilag:
Bilag 4: Notat med skitser til GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering
Bilag 5: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen-04.06-2012
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 punktet drøftes, og der træffes beslutning om den videre proces
 orienteringen om overdragelse til nye medlemmer af GudenåSamarbejdet i 2014 tages
til efterretning.

Referat: Indstillingerne godkendt
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Punkt 6. Orientering om vedtægtsrevisioner
Baggrund:
Sekretariatet har, i forbindelse med den nye bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og
anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (nr. 416 af
17/04/2013), set på forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og
vedtægterne for Gudenåkomitéen. Der er behov for en gennemgribende revision af begge dele i
forhold til sejladsområdet.
Indhold/vurdering:
I § 2 i Brugerrådets forretningsorden står: ”…Gudenåkomitéen er politisk styregruppe for
Brugerrådet”. Dette fremgår ikke af ovennævnte bekendtgørelse om sejlads på Gudenåen.
Heraf fremgår det, at kommunerne skal nedsættet et Brugerråd for sejladsen. Det vurderes ikke,
at Gudenåkomitéen i henhold til bekendtgørelsen har hjemmel til at være styregruppe for
Brugerrådet. Gudenåkomitéen kan alene være styregruppe for de kommunale medlemmer i
Brugerrådet og ikke for hele Brugerrådet. Sætningen skal følgelig fjernes både fra
forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og Gudenåkomitéens vedtægter.
Desuden ændres § 6 i Brugerrådets forretningsorden: ”Ændringer i forretningsordenen skal
godkendes af kommunerne via en godkendelse i Gudenåkomitéen”. I forslag til de nye
vedtægter fastslås, at ændringer i vedtægterne skal vedtages i medlemskommunernes
kommunalbestyrelser, men kan dog behandles i de enkelte kommuners udvalg, såfremt
kompetencen er henlagt hertil.
Forslag til reviderede vedtægter for hhv. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og
Gudenåkomitéen planlægges fremlagt i de respektive fora inden udgangen af 2014.

Økonomi:
Ingen.
Bilag:
Ingen.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning.

Referat: Indstillingen godkendt

Side 13

Punkt 7. Tangeloven

Baggrund:
Tilladelsen til strømproduktion i 80 år blev tildelt vandkraftværket ved Tange Sø
(Gudenaacentralen) i 1918. Siden tilladelsens udløb i 1998 har Folketinget forlænget
tilladelsen tre gange ved særlove.

Indhold/vurdering:
Miljøminister Ida Aukens forlag om, at værket fremadrettet skal reguleres kommunalt - dvs. en
ophævelse af Tangeloven - blev bakket op samtlige partier i Folketinget under
førstebehandlingen (bilag 6).
Fremtiden for Tange Sø er uafhængig af ophævelsen af Tangeloven. Denne afgøres af de
kommende vandplaner (2. planperiode fra 2015), hvor det skal vurderes hvad der skal til i
Gudenå-systemet for at opnå den gode økologiske tilstand, som Danmark via
Vandrammedirektivet er forpligtet til at opnå.
I de kommende vandplaner skal der bl.a. tages stilling til hvorvidt virkningerne af spærringen
ved Tangeværket skal imødegås ved for eksempel et omløbsstryg. En sådan løsning kan vise
sig så kostbar, at Danmark kan få dispensation fra Vandrammedirektivets krav – dette vil
kunne bevare status quo for Tangeværket.
Jørgen Jørgensen vil på mødet give en kort orientering om Tangeloven.

Økonomi:
Ingen

Bilag:
Bilag 6: 20131_L44_som_fremsat
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning.

Referat: Indstillingen godkendt
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Punkt 8. Budget og økonomi
Baggrund:
På Gudenåkomitéens møde 7. juni 2013 blev et forslag til budget for Gudenåkomitéen 2014
fremlagt. Indstillingen om, at forslaget til budget for 2014 skulle godkendes under forbehold
for budgetlægning i de enkelte kommuner, blev godkendt.
Efter ønske fra komitéens medlemmer udarbejdede Sekretariatet efter mødet 7. juni 2013 et
detaljeret budgetforslag. I det detaljerede budgetforslag er kommunernes udgifter til de enkelte
aktiviteter, vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet, udspecificeret og formålet er beskrevet
for at give mulighed for, at udgifterne og ejerskabet til GudenåSamarbejdet kan bredes ud til
andre dele af de kommunale budgetter end vandmiljø. Det detaljerede budgetforslag blev
fremsendt med referatet fra mødet 7. juni 2013.
På dette møde præsenteres et foreløbigt budget for sejladsområdet 2014, samt foreløbige
regnskaber for 2013 for hhv. Gudenåkomitéen og sejladsområdet.

Økonomi:
Foreløbigt regnskab for Gudenåkomitéen 2013 kan ses på bilag 7.
Foreløbigt regnskab for sejladsområdet 2013 kan ses på bilag 8.
Budget for sejladsområdet 2014 kan ses på bilag 9.

Vurdering/indhold:
Gudenåkomitéen råder over 2 hjemmesider, der er hostet af Skanderborg Kommune:
www.kano.gudsam.dk samt www.baad.gudsam.dk. Siderne bruges til hhv. kanoindberetninger
og registrering af motorbåde samt gebyrbetaling.
Da Skanderborg Kommunes server ikke altid er driftsikker og ikke har den fornødne sikkerhed
(SSL), vil Gudenåkomitéens sekretariat flytte siderne til en sikker lokation, og i samme
forbindelse give siderne en gennemgående revision både indholdsmæssigt, funktionsmæssigt
og visuelt.
Revisionen er påkrævet p.g.a. henvendelser fra brugerne af siderne gående på sidernes visuelle
indtryk (frygt for svindel; besværligheder med at finde de relevante informationer; problemer
med at finde ud af, hvem der er afsender) samt driftsproblemer (problemer med at indtaste
oplysninger/indbetale penge, med deraf forlænget sagsbehandlingstid; ”spam” med remindersms; problemer med abonnementsordningen).
I revisionen vil mulighederne for at lave elektroniske kontrakter - og for strækning 1 tillige
adgangstegn - til kanoudlejerne blive undersøgt. En elektronisk løsning ville fremadrettet gøre
det lettere at udarbejde de nummererede standardkontrakter (som kanoudlejerne skal udlevere
til alle udlejningssejladser), som Gudenåkomitéen i udbudsmaterialet har forpligtet sig til at
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levere. Hvis indtastningerne af kundeoplysninger i de elektroniske kontrakter samtidig kunne
fungere som sejladsindberetning, ville det spare koncessionshaverne for det pligtige manuelle
arbejde med at indberette ethvert lejemål elektronisk på www.kano.gudsam.dk.
Hovedformålet med samlingen og revisionen af siderne er således at sikre driftsikre,
funktionelle og brugervenlige hjemmesider for både borgere, sagsbehandlere og kanoudlejere.
Der vil blive indhentet tilbud fra 2 IT firmaer.
Financieringen til de nye sider kommer dels fra allerede prioriterede midler samt fra indtægter
fra motorbådsregistreringer og kanokoncessioner. Kommunerne blev i januar 2013 orienteret
om, at evt. uforbrugte midler fra motorbådsregistreringer og kanokoncessioner kunne
anvendelse til at dække kommunernes medgåede tidsforbrug til opgaver som følger af
sejladsbekendtgørelsen. De nye hjemmesider formindsker dette eventuelle beløb.
Endeligt regnskab for hhv. Gudenåkomitéen 2013 og sejladsområdet 2013 fremlægges til
godkendelse til næste møde i Gudenåkomitéen.

Endvidere kan Gudenåkomitéens sekretariat informere om, at den på Gudenåkomitémøde 13.
september 2013 efterspurgte pris på en medieovervågningstjeneste er indhentet (36.000 kr.
årligt). Hvis det vurderes, at en sådan medieovervågningstjeneste skal indkøbes, foreslår
sekretariatet, at pengene hertil findes i diverse posten på Gudenåkomitéens budget 2014.

Bilag:
Bilag 7: Foreløbigt regnskab for Gudenåkomiteen 2013.
Bilag 8: Foreløbigt regnskab for sejladsområdet 2013.
Bilag 9: Budget for sejladsområdet 2014.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 der ikke sker udbetaling til kommunerne for deres arbejde med sejladsområdet i 2013,
og at de ca. 215.000 kr. i stedet anvendes på nye hjemmesider.


budgettet for sejladsområdet 2014 godkendes.

Referat: Indstillingerne godkendt
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Punkt 9. Orientering om sejladskontrollen 2013
Baggrund:
Gudenåkommunerne har sammen med politiet gennemført sejladskontrol på hele Gudenåen,
med undtagelse af den private Tange Sø. Kontrollen fandt sted til vands af motorbåds- og
kanosejlende, blandt fortøjrede både, på teltpladser og ved krydsrevision af register for sejlads.
Kontrolindsatsen 2013 var den mest omfattende hidtil.
Indhold/vurdering:
Over 500 både med og uden motor er blevet tjekket under kontrollerne. Der er blevet
kontrolleret for hastighed, redningsveste, speedbådscertifikat, sejladsforbudszoner, vandski,
jetski, ulovlig udlejning af fartøjer og motorbådsregistrering.
Sommerens kontroller i Gudenåsystemet viste, at der var problemer med gyldig
motorbådsregistrering i samtlige kommuner. I Randers og Favrskov Kommuner havde 49% af
de kontrollerede motorbåde ikke betalt registreringsgebyret. I Silkeborg var der problemer med
ca. 33% af bådene. Alle registrerede motorbåde, som ikke havde betalt gebyr har fået en
påmindelse.
Årets kontrol viste, at informationsindsatsen om den årlige fornyelse af registreringsnummer
med fordel kan gentages op til næste sejladssæson. Både informations- og kontrolindsatsen
fortsætter i 2014.
Under diskussionen på møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 12. november 2013 af
sejladskontrollen i 2013 kom det frem, at man ikke umiddelbart oplevede den store effekt af
den øgede kontrolindsats. Man efterlyste fortsat mere synlighed fra myndighederne samt mere
konsekvens, da der fortsat er store problemer med for høje hastigheder på søerne.

Udover sommerens sejladskontroller har Gudenåkommunerne også haft rettet en
informationskampagne gennem det sidste år mod ulovlig udlejning af kanoer. I et
informationsbrev er foreninger, klubber, skoler og andre, som ejer kanoer og kajakker blevet
informeret om, at koncessionerne til kanoudlejningsvirksomhed på Gudenåen er givet efter
udbud, og at de derfor ikke må leje deres fartøjer ud.
Kanoudlejerne har oplevet ulovlig udlejning som er stort problem og det blev behandlet på
mødet 12. november 2013 i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. På kontrollerne blev der
mødt enkelte sejlende, der ikke var bekendt med ovenstående reglerne.
Gudenåkomitéens hjemmeside vil fremadrettet informere mere synligt om reglerne for sejlads
på Gudenåen.
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Økonomi:
Sejladskontrollen 2013 var den hidtil mest omfattende af sin art, og der er brugt mange
ressourcer både fra Gudenåkommunernes, politiets og hjemmeværnets side. Indrapporteringen
i 2013 var ikke af en sådan beskaffenhed, at et samlet timeforbrug kunne beregnes. Et nyt
indrapporteringsskema skal udarbejdes, sådan man fremadrettet kan få et skøn over dette.

Bilag:
Ingen
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
 orienteringen tages til efterretning.

Referat: Indstillingen godkendt
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Punkt 10. Møderække i 2014
Baggrund:
Gudenåkomitéens sekretariat har planlagt møderækken for de 4 møder i Gudenåkomitéen i
2014 (bilag 10).

Indhold/vurdering:
Møderne i Gudenåkomitéen er planlagt til følgende datoer:

21. februar 2014
15. maj 2014
12. september 2014
5. december 2014

Sekretariatet indkalder de relevante personer primo 2014.

Økonomi:
Ingen.

Bilag:
Bilag 10: Møderækker Gudenåkomitéen 2014.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at


møderækken godkendes.

Referat: Indstillingen godkendt
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Punkt 11. Drøftelse af emner til næste møde
Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen 21. februar 2014.
-

GudenåSamarbejdets fremtidige organisering
Vandplanråd
Næstformandsskabet i 2014 og 2015

Referat: Udover de foreslåede punkter blev punktet ”præsentation af Gudenåkortet version 1”
tilføjet.
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Punkt 12. Eventuelt

Anne Neergaard foreslog et fremtidigt fast punkt på Gudenåkomitéens møder, hvor
kommunerne gensidigt orienterer om Gudenårelaterede projekter.
Kommunerne orienterede hinanden om nuværende og forestående projekter i relation til
Gudenåen.
Jens Szabo havde ønske om, at Gudenåkomitéens møder flyttes helt eller delvist til efter
normal arbejdstid.
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