
 
 
 
Til medlemmerne af Gudenåkomitéen 

Gudenåkomitéen 
   
 
 
 
 
 

 
 

Bodil Deen Petersen 
Direkte tlf.: 8970 1517 
bodil.deen@silkeborg.dk 

Teknik og Miljøafdelingen 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Sagsnr.:0 

 
Søvej 1 � 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Referat af møde i Gudenåkomitéen 23. februar 2010 - rettet 
 
Mødet blev holdt på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.  
Deltagere: se bilag. 
 
1. Velkomst ved Silkeborg Kommune og præsentation af deltagerne  

Den nye formand for Gudenåkomitéen (GK), Hans Okholm, bød velkommen, og delta-
gerne præsenterede sig. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt med den tilføjelse, at Favrskov Kommune har næstformandskabet for GK. 
 

3. Sekretariatsfunktion for Gudenåkomitéen  
Søren Peter Sørensen præsenterede forslag til økonomi og opgaver i en sekretariats-
funktion for GK og kom med et oplæg om et tilsvarende kommunesamarbejde om kort 
i GeoMidt. 
 
Der var diskussion om både opgaver og økonomi i sekretariatsfunktionen. Nogle kom-
muner påpegede vigtigheden af at løfte opgaven og at synliggøre Gudenåen i fælles-
skab og på tværs af kommuner. Andre gav udtryk for, at de ikke havde økonomi til at 
bidrage og/eller kunne se, at de fik løst deres opgaver ved en sekretariatsfunktion.  
 
Det blev besluttet, at GK (formandskabet) ansætter en sekretær med fast ansættelse 
snarest muligt. Sekretærens arbejdsplads følger formandskabet. Sekretæren bliver fi-
nansieret med bidrag fra de 7 kommuner i GK ifølge de gældende vedtægter, men hvis 
der er kommuner, der her og nu melder fra, hæfter de resterende. De 7 kommuner er: 
Favrskov (19 %), Hedensted (5 %), Horsens (8 %), Randers (15 %), Silkeborg (26 
%), Skanderborg (11 %) og Viborg (16 %). Et par kommuner tog forbehold og vil un-
dersøge i deres bagland, om de kan bidrage. De øvrige 6 kommuner i samarbejdet er 
velkomne til at melde sig ind og bidrage økonomisk. 
 
En af sekretærens arbejdsopgaver vil være at søge supplerende finansiering i form af 
tilskud til projekter, brugerbetaling ifølge sejladsbekendtgørelsen mv., så kommuner-
nes andel af finansieringen kan nedsættes på sigt. 
 

4. Information om vand- og naturplaner for Randers Fjord oplandet samt om 
vådområde- og ådalsindsatsen  
Peter Kaarup, Miljøcenter Århus, gennemgik kort forslaget til vandplan for Randers 
Fjord, som er i forhøring indtil 11. marts, samt aftalen om etablering vådområder og 
ådalsprojekter, som er indgået mellem MIM og KL. Målet for N-fjernelse for Randers 
Fjord oplandet er 91 t. 
 
Peter Kaarup nævnte, at Miljøcentrets forslag til udlægning af vådområder ikke ligger 
fast, men kan flyttes, hvis kommunerne har bedre forslag. MCÅ har tal for N-fjernelse 
gennem søerne, som vi kan få. Reduceret/ophør af grødeskæring i vandløbene skal 
ske gennem frivillige aftaler. Oversvømmelse af ådalen som følge af reduceret/ophør 
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af grødeskæring er ikke indregnet i N-fjernelsen. Peter Kaarup’s powerpoint er vedlagt. 
 

5. Vådområde- og ådalsindsatsen samt etablering af vandoplandsstyregruppe 
for Randers Fjord oplandet 
Morten Horsfeldt Jespersen kom med et oplæg med tidsplan og indhold for det videre 
arbejde. Inden 1. marts skal Miljøministeriet have en tilbagemelding om, hvem der 
deltager i Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord. 
 
Det blev vedtaget at sammensætte VOS’en af politikerne fra de 7 kommuner, der er 
medlemmer af GK ifølge de gældende vedtægter. Desuden blev nedsat en tekniker-
gruppe med deltagelse fra alle de tilstedeværende 10 kommuner. Formandskabet ori-
enterer de 3 kommuner, der ikke er til stede, om beslutningen. Århus og Ikast-Brande 
Kommuner har allerede tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage aktivt, men gerne 
vil orienteres. Odder Kommune har efterfølgende tilkendegivet det samme. 
 

6. Gudenåkomitéens rolle i forhøringen af vand- og naturplanerne  
Der var enighed om, at der ikke var tid til eller grund til at give et fælles svar i forhø-
ringen. Det vil derimod være meget relevant i den kommende offentlige høring. 
 

7. Forslag til nye vedtægter for Gudenåkomitéen 
Morten Horsfeldt Jespersen fremlagde formandskabets forslag til nye vedtægter. De 
væsentligste ændringer er følgende: 
§ 2: Der åbnes op for, at alle kommuner i oplandet til Randers Fjord kan deltage.  
Det blev fra flere sider understreget, at det vigtigt at have en suppleant, der møder 
ved forfald, så møderne i GK og VOS bliver beslutningsdygtige.  
§§ 2 og 3: Deltagelse af repræsentanter fra Staten og Regionen slettes – de kan jo al-
tid indkaldes efter behov. 
§ 5: Vandoplandsstyregruppe er indskrevet. 
§ 6: I 7. afsnit vedr. stemmeret GK / VOS skal teksten rettes, så det bliver klart, at de 
kommuner, der ikke deltager i VOS heller ikke har stemmeret her. Vejle Kommune til-
kendegiver, at de går mere ind for konsensus end afstemning. 
§ 9: Der var flertal for at ændre paragraffen, så der skal 2/3 stemmer til at foretage 
vedtægtsændringer. 
§ 10: i 2. afsnit skal teksten rettes til, at medlemmer, der udtræder, har krav på en 
andel af formuen. 
 
På næste møde i GK 23. april skal de reviderede vedtægter forelægges til vedtagelse. 
 

8. Kort orientering om følgende punkter 
a) Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, v/Steen 

Ravn Christensen: 
Der skal foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og ud-
peges områder med oversvømmelsesrisiko. Tidsplanen følger tidsplanen i vandplaner-
ne. Den første udpegning foretages af Miljøministeriet. 
 

b) Tillægsregulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø, v/Bodil Deen 
Petersen:  
GK godkendte på sidste møde, at der blev igangsat et arbejde med at udarbejde et til-
lægsregulativ for Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø, der skulle give mu-
lighed for yderligere grødeskæring for at forhindre sommeroversvømmelser. Forvalt-
ningen indstiller nu til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at arbejdet sættes i stå i lyset af 
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forslaget til vandplan, hvor der foreslås reduceret/ophør af grødeskæring på en del af 
denne strækning af Gudenåen. 
 

c) Kommende aktiviteter vedr. overvågning og udbredelse af vandremuslingen i Guden-
åen, v/Poul Hald Møller: 
Der foreligger et oplæg fra DMU om en overordnet monitering af vandremuslingen i 
Gudenåen med et budget på kr. 100.000, som betales af Grønne Partnerskaber. Pro-
jektet skal involvere en følgegruppe, hvor GK er præsenteret af Hanne Wind Larsen, 
Randers Kommune.  
 

d) Revision af sejladsbekendtgørelsen, v/Bodil Deen Petersen: 
Brugerrådet for Gudenåen er nedsat i henhold til bekendtgørelsen om sejlads på Gu-
denåen mellem Tørring og Randers. Bekendtgørelsen skal revideres i 2010, og Bruger-
rådet vil komme med et forslag til ændringer til Skov- og Naturstyrelsen, som er an-
svarlig for bekendtgørelsen.  
 
Brugerrådet holder en række mødet i foråret og regner med at sende et forslag inden 
sommer. Hovedproblemet i dag er sejlads med store og hurtige motorbåde. Forslaget 
til ændring af bekendtgørelsen vil blive forelagt Gudenåkomitéen inden fremsendelse 
til SNS. Claus Leick nævnte, at det var vigtigt at inddrage projektet om CO2 neutral 
sejlads. 
 

9. Eventuelt  
Intet. 

 
10. Næste møder 

De næste møde i Gudenåkomitéen / VOS afholdes 
 
fredag 23. april og tirsdag 25. maj.  
 
På begge møder vil det vigtigste emne være stillingtagen til forslag til vådområde- og 
ådalsprojekter, som skal indsendes til Miljøministeriet senest 1. juni 2010. 

 
 

Referent: Bodil Deen Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagte bilag: 
Bilag 1: Deltagere i mødet 
Bilag 2: Indlæg fra Peter Kaarup, Miljøcenter Århus, vedr. pkt. 4 
 


