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Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11. oktober 2011 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans Okholm  
3. Vandoplandsplan v. Nels Markussen  

Der informeres om status på vandoplandsplan. 

4. Nyt fra brugerrådet for sejlads v. Morten Horsfeldt Jespersen/Jane Svaneborg Pedersen/Hans Jørgen 
Hvideland  
Der orienteres om arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale til udlejningskoncessioner og status 

på bådregistreringen. Desuden skal det drøftes, hvordan udlejning af kanoer fra ikke-godkendte 

virksomheder skal håndteres.  

5. Studietur til Edinburgh v/ Hans Okholm  
Opfølgning på studieturen – med drøftelse af hvad, der kan bruge i Gudenåprojektet. 

6. Gudenåkonferencen v/ Morten Horsfeldt Jespersen  
Præsentation af forslag til program for Gudenåkonferencen den 11. november 2011  

7. Aftale om næste møde og forslag til emner  
8.  Eventuelt 

 

 
Referat  
 
Deltagere: Se side 6 
 

1. Velkomst og præsentation  
Formand Hans Okholm bød velkommen og nævnte, at arbejdsgruppen, som arbejder med 
udbudsmateriale til udlejningskoncessioner, gæstede forsamlingen. Arbejdsgruppens 
medlemmer præsenterede sig. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

3. Nyt fra brugerrådet for sejlads 
Brugerrådets formand, Morten Horsfeldt Jespersen oplyste, at der er registreret ca. 2.300 
motorbåde i det elektroniske bådregister i perioden maj – september 2011. Antallet svarer 
til det forventede antal både i Gudenåsystemet, som var estimeret til 2.000 - 3.000 
motorbåde.  
 
Hans Jørgen Hvideland og Jane Svaneborg Petersen præsenterede arbejdsgruppens idéer 
til udbudsmateriale for udlejningsfartøjer. Koncessionerne skal sende i udbud i løbet af 
2012 med virkning fra 2013. Detaljerne fra udbudsmaterialet kan ikke gengives i 
referatet, da oplysningerne ikke kan frigives forud for offentliggørelse af udbuddet. 
 
Hedensted Kommune fremlagde sag om udlejning af kanoer fra ikke-godkendte 
virksomheder. Kommune har flere gange konstateret, at ikke-godkendte udlejere har 
udlejet kanoer til sejlads på Gudenåen. Det er typisk spejdere, foreninger, efterskoler 
m.v., som måske ikke er klar over, at udlejning er ulovlig på Gudenåen, hvis man ikke har 
tilladelse til det.  



 

Side 2 

 
Hedensted kommune har haft møde med en lokal udlejer som føler sig presset af den 
ulovlige udlejning, og Hedensted Kommune anmodede om, at fællesskabet reagerer og 
håndhæver reglerne. Hedensted Kommune foreslog, at der snarest fremsendes 
orienteringsbrev til potentielt ulovlige udlejere, hvor de oplyses om reglerne. Hvis den 
ulovlige udlejning konstateres i 2012, blev det foreslået at politianmeldes udlejeren.  
 
Gudenåkomiteen drøftede problemstillingen, herunder at det kan være meget svært at 
konstatere, at en sejlads stammer fra en ulovlig udlejer, da private frit kan sejle på 
Gudenåen nord for Klostermølle. Hvis der indføres ”gudenåmærker” til alle både, vil det 
være lettere at identificere udefra kommende fartøjer. Dette vil dog være meget 
ressourcekrævende, men kan overvejes til fremtiden.  
 
Det blev besluttet at fremsende orienteringsbrev til potentielt ulovlige udlejere. 
 

4. Vandoplandsplanen (VOP) 
Formand for VOS’en Nels Markussen oplyste, at VOP’en skal opdateres, da der er 
ændringer til tallene for Termestrup Enge projektet i Syddjurs Kommune. De nye tal 
betyder, at den samlede VOP nu bliver dyrere end det beløb, der er afsat til VOP’en for 
Randers Fjord. Desuden er der problemer med lodsejeropbakningen i området, idet der er 
lavet underskriftsindsamling med 43 underskrivere mod projektet. Syddjurs Kommune 
oplyste, at der kun er begrænset mulighed for at reducere projektets arealmæssige 
omfang.   
 
Byrådet i Syddjurs anbefaler fortsat, at projektet indstilles til realisering 
 
VOS’en drøftede alternative muligheder, hvis Termestrup Enge projektet skal udtages af 
VOP’en. Termestrup Enge projektet fjerner 61 tons kvælstof, og VOS’en kan ikke 
umiddelbart pege på alternative projekter, som kan fjerne så stor en mængde kvælstof.  
 
VOS’en blev enige om at bibeholde Termestrup Enge projektet i VOP’en, indtil vi ved mere 
om mulighederne for at realisere projektet. Den opdaterede VOP indsendes til staten med 
ændringerne til Termestrup Enge projektet. Desuden oplyses staten om, at VOS’en er 
opmærksomme på udfordringen omkring budgettet, og at vi arbejder på at løse dette. 
Hvis staten afviser projektet, eller lodsejermodstanden viser sig at være for stor, må 
VOS’en genoverveje VOP’en på næste møde. VOS’en bad Syddjurs Kommune om at 
arbejde på at klarlægge mulighederne for at få projektet gennemført.  
 
Det blev desuden besluttet, at teknikerne mødes for at drøfte alternative projekter evt. 
ved at vurdere den oprindelige liste over mulige projekter.  
 
 

5. Studietur til Edinburgh 
Komiteen fandt, at studieturen havde været rigtig god og inspirerende. Referat fra turen 
ligger på Gudenåkomitéens hjemmeside. 
 
Samarbejde med turistsektoren blev drøftet, og der var enighed om vigtigheden af at 
have et tæt samarbejde. Turistorganisationer er allerede langt med deres Gudenåprojekt, 
og det er vigtigt at de to projekter kan sameksistere. Gudenåkomiteen (formandskabet) 
bør derfor holde sig orienteret om turismeprojektets fremdrift.  
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5. Gudenåkonferencen 
På konferencen den 11. november 2011 bliver en bred vifte af interessenter inviteret, og 
her er muligheden for at sikre et godt samarbejde på tvært af faglige tilhørsforhold.  
 
Udviklingen af en plan for Gudenåen blev drøftet, herunder at samle alle eksisterende og 
igangværende projektet i et projektkatalog. Planen skal udvides med tiden.  
 
Morten Horsfeldt Jespersen præsenterede udkast til program til konferencen og udkast til 
invitation. Det er Gudenåkomiteen, i samarbejde med VisitGudenåen, der står som 
afsendere af invitationen. 
 
Chris Spray fra Tweed Forum er blevet inviteret til at holde et oplæg på konferencen, som 
desuden kommer til at bestå af en paneldiskussion og workshops. Hans Okholm byder 
velkommen, Anne Mette Knattrup holder et kort inspirationsoplæg og Charlotte Green 
afslutter konferencen. 
 
Der var spørgsmål til den tidsmæssige fordeling af de enkelte punkter, og man blev enige 
om, at Silkeborg Kommune arbejder videre med dette, evt med mere tid til 
paneldiskussionen og en reducering af antallet af workshops fra 3 til 2.  
Alle Teknik- og Miljøudvalg i de 7 kommuner inviteres personligt til konferencen, og 
desuden sendes en invitation til de enkelte byrådssekretariater, som kan invitere byråd.  
 
Det blev desuden besluttet at invitere pressen med på konferencen. Ved udsendelse af 
invitation orienteres Gudenåkomiteen ved cc på mail. 
 

6. Evt. 
Der blev spurgt til det projekt, som der er søgt midler til hos Nordea Fonden. Flere 
kommuner var interesserede i at se ansøgningen, så sekretariatet undersøger om 
projektansøgningen kan fremsendes til komiteens medlemmer.  
 
Næste møde i komiteen afholdes den 15. december fra kl. 9.00 til 12.00 
efterfulgt af (jule)frokost.   
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 11. oktober 2011 
 
Navn    Kommune 
Politikere 

Hans Okholm    Silkeborg 

Charlotte Green    Favrskov 

Jørgen Bruno Andersen   Randers 

Peter Sigtenbjerggaard   Hedensted 

Hans Bang Hansen   Horsens 

Claus Leick    Skanderborg 

 

Teknikere 

Søren Peter Sørensen   Silkeborg 

Morten Horsfeldt Jespersen   Silkeborg 

Poul Hald Møller   Silkeborg 

Annegrete Schimmer   Silkeborg  

Ann Ammitzbo   Favrskov 

Jens Albert Hansen   Favrskov 

Jørgen Jørgensen   Viborg 

Morten Fischer Jørgensen   Viborg 

Hans Jørgen Hvideland   Hedensted 

Hans Brok-Brandi   Skanderborg 

Jane Svaneborg Pedersen   Horsens 

Nels Markussen   Randers 

Steen Ravn Christensen   Syddjurs 

Peter Holm    Norddjurs 

Maibritt L. Sørensen   Gudenåkomitéen 

 

 

 

 

 

 

 


