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Referat af møde i Gudenåkomitéen 25. maj 2010  
 
Mødet blev holdt på Ferskvandscentret i Silkeborg.  
Deltagere: se bilag. 
 
1. Velkomst ved Silkeborg Kommune og præsentation af deltagerne  

Formand for Gudenåkomitéen, Hans Okholm bød velkommen, og deltagerne præsente-
rede sig. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Dagsorden godkendt. Poul Hald Møller, Silkeborg Kommune blev valgt til referent. 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 23. april 2010 

Godkendt, idet der ikke indkom bemærkninger indenfor den fastsatte frist jf. vedtæg-
terne. 

 
4. Oplæg til endelig prioritering af vådområder til kvælstoffjernelse i hoved-

vandopland Randers Fjord, v/Bent Sømod, COWI 
COWI præsenterede et forslag, der er blevet til i samarbejde med teknikere i de invol-
verede kommuner, til prioritering og kombination af de vådområder, som kan meldes 
ind til staten 1. juni. Relevante bilag til punktet er udsendt af Randers Kommune inden 
mødet. COWI’s slides, som blev udleveret på mødet, er vedhæftet referatet. Af de 17 
vådområder, som VOS’en besluttede, der skulle arbejdes videre med, er 10 områder i 
spil i COWI’s forslag, og 7 områder er siet fra. De 10 områder er Tjærby-Vestrup Pum-
pelag, Gudenåen: Silkeborg til Ans, Termestrup Enge, Nørreå-Heltzen Pumpelag, Nør-
reå-Skjern Hovedgård Pumpelag, Romalt Enges Pumpelag, Udmarksgrøften, Vissing 
Enge, Assentoft m.fl. byers Pumpelag og Spørring Kær. Alle 10 områder indfrier den af 
staten udmeldte grænse for kvælstoffjernelses-effektivitet på 113 kg N/ha og den ud-
meldte grænse for omkostningseffektivitet på 866 kr./kg N. 
 

5. Beslutning om indmeldelse af Vandoplandsplan for Randers Fjord til staten og 
ansøgning om forprojekter v/Randers Kommune 
Som oplæg til drøftelse havde COWI opstillet 4 scenarier med kombinationer af vå-
dengsprojekter, hvor hvert af scenarierne indfrier målet for kvælstof-fjernelse på 91 
t/år for Randers Fjord-oplandet og holder sig inden for beløbsrammen på 78 mil. kr. 
Ved den efterfølgende drøftelse blev fordele og ulemper ved ét stort contra flere pro-
jekter i kombination drøftet.  
 
Gudenåkomitéen/VOS besluttede i enighed ud fra en samlet afvejning af effektivitet, 
økonomi og synergier, at Nørreå-Skjern Hovedgård Pumpelag, Termestrup Enge, Ro-
malt Enges Pumpelag, Udmarksgrøften og Vissing Enge skal indmeldes til staten, sva-
rende til en kvælstoffjernelse på ca. 90 t N/år og en udgift på ca. 50 mill. kr. Det blev 
aftalt, at projektkommunerne skal have lejlighed til at kvalificere de økonomiske over-
slag og melde resultatet ind til Silkeborg kommune, der som formand for Gudenåkomi-
téen/VOS har til opgave at indsende VOP til Skov- og Naturstyrelsen senest 1. juni. Vi-
borg Kommune følger op på, at den private lodsejer, som tegner sig for godt halvdelen 
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af arealet for Nørreå Skjern Hovedgård Pumpelag, selv søger inden fristen for indsen-
delse af private projekter den 1. august 2010.  
 
Det blev aftalt, at Formanden for Gudenåkomitéen udsender pressemeddelelse om pri-
oriteringen af indmeldte vådengsprojekter til staten, og at det kan være hensigtsmæs-
sigt at udarbejde et fælles orienteringsbrev til berørte lodsejere.  
 
Hvis det efterfølgende viser sig nødvendigt at skifte indmeldte projekter ud med andre 
alternativer, blev det aftalt, at Gudenåen: Silkeborg-Ans kan være substitut for Ter-
mestrup Enge, og at Nørreå-Heltzen også kan indgå som substitut for ex Nørreå-
Skjern Hovedgård. Behovet for udskiftning af projekter tages op på næste møde i Gu-
denåkomitéen/VOS. 
 

6. Oplæg til brugerbetaling for bådnumre og kanokoncessioner v/formand for 
Brugerrådet Hans Brok-Brandi, Skanderborg Kommune 
Sejladsbekendtgørelsen giver hjemmel til at opkræve en brugerbetaling for de ydelser, 
kommunerne leverer. I dag er det gratis at få tildelt bådnumre og kanokoncessioner. 
Der er pt. Ca. 10 000 bådnumre, hvoraf ca. 1/3 skønnes at være aktive. Der er ca. 
1000 kanokoncessioner fordelt på ca. 20 koncessionsejere. For så vidt der indføres 
brugerbetaling, skal det beløb, der inddrives, modsvare udgifterne til administration af 
ordningerne. 
 
Det forslag, som Skanderborg Kommune sendte i høring, mødte især modstand mod, 
at kanoer og sejlbåde skal betale for registrering, mens der var større forståelse for 
opkrævning overfor motorbåde og kanokoncessioner.  
 
Gudenåkomitéen besluttede, at der fortsat skal være et bådregister, og at dette samt 
kanokoncessioner skal være omfattet af brugerbetaling. Begrundelserne for et register 
er bl.a., at der er behov for at bevare overblik over udnyttelsen af Gudenåsystemet til 
sejlads. Forskellige finansieringsmodeller og hvilke typer sejlads, der skal være omfat-
tet, blev drøftet. Det blev aftalt, at inddragelse af interesseorganisationer som fx det 
Grønne Råd kan medvirke til at kvalificere beslutningen.  
 

7. Status på arbejdet med revision af Sejladsbekendtgørelsen v/formand for 
Brugerrådet Hans Brok-Brandi, Skanderborg Kommune 
Sejladsbekendtgørelsen for ikke erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen skal revideres. 
Status på arbejdsprocessen i Brugerrådet samt nogle af de centrale emner blev præ-
senteret. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien 2010. Se evt. det dokument, 
der blev udsendt med dagsordenen. Der blev redegjort for arbejdsproces og mødeform 
med workshops i Brugerrådet. Gudenåkomitéen besluttede, at et samlet høringsdoku-
ment fra brugerrådet skal forelægges til godkendelse af komitéen forinden indsendelse 
til Skov- og naturstyrelsen. I den forbindelse henledtes opmærksomheden på sidste 
komité-mødes punkt 10 om CO2-fri sejlads, som der skal arbejdes videre med. 

 
Brugerrådet har foranstaltet opsætning af infotavler, og elektronisk sejladsindberet-
ning for kanoudlejere er implementeret. Data for bådregistret ligger nu i en fælles da-
tabase, hvor de indtil videre kun er adgang for kommuner, men fremtidsperspektivet 
er, at brugerne skal kunne bestille bådnumre mv. via registret. 
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8. Eventuelt  
Holdningen til økonomisk støtte til en stort anlagt bog om Gudenåens kulturhistorie 
som jubilæumsprojekt på Ferskvandscentret blev drøftet. Det blev aftalt, at økonomisk 
støtte ikke bevilges af Gudenåkomitéen, men at støtte må søges hos den enkelte 
kommune. 

 
9. Næste møde 

Det næste møde i Gudenåkomitéen afholdes mandag den 13. september. Det er af-
talt, at der skal gives en orientering om VOP-arbejdet, og at Brugerrådet for Sejlads 
skal fremlægge indstilling til høringssvar for revision af sejladsbekendtgørelsen og ori-
entere om det videre arbejde med vision for CO2-fri sejlads på Gudenåen. Endvidere 
skal orienteres om det videre arbejde med indførelse af brugerbetaling for bådnumre 
og kanokoncessioner. Der var ønske om, at næste møde programlægges med henblik 
på besigtigelse af et vådområde og evt. andre relevante besigtigelser. Om næste møde 
også bliver et VOS-møde, vil der blive orienteret om senest ved mødeindkaldelsen. 
 
 

Vedlagte bilag: 
Bilag 1: Deltagere på mødet 
Bilag 2: Bent Sømod´s præsentation (sendt separat pga. filstørrelsen) 
Bilag 3: Hans Brok-Brandi’s præsentation 
 
Referat af møde mellem teknikere fra Gudenåkomiteén og statens Miljøcenter Århus om 
overvågning af vandremuslingens udbredelse. 


