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1. Velkomst
Formand for Gudenåkomitèn Anders Buhl-Christensen bød
velkommen til mødet.
Udvalgsformand Peder Porse bød velkommen til Skanderborg
kommune og fortalte om kommunen, herunder om
spildevandsrensningen og trafikfornyelsen i midtbyen.
2. Et oplevelses- og formidlingsprojekt om Gudenåen.
Ulla Hjorth Jørgensen fra Midtjysk Turisme fortalte om fonden
”Midtjysk Turisme” og om projektet www.visitgudenaa.com.
Powerpointsslides er vedlagt. Baggrunden for projektet er et stort
uudnyttet potentiale for udnyttelsen af Gudenåen. Formålet med
projektet er på en bæredygtig måde at styrke og udvikle
Gudenåen og dens nærområde som rekreativt turisme og
fritidsområde. Med baggrund i eksisterende viden er det målet at
øge tilgængeligheden og udbrede viden om Gudenåen. Projektet
går på tværs af kommunegrænserne. Hjemmesiden er ved at blive
udarbejdet og lanceres forår 2009.
Snitfladen mellem projektet og Gudenåkomitèen er, at Komiteens
arbejdsområde også omfatter den rekreative anvendelse af
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Gudenåen. Kommunerne ligger inde med megen information om
natur, miljø og tilgængelighed vedrørende Gudenåen. Det er
relevant, at Gudenåkomiteens informationsmateriale linkes til
formidlingsprojektet. Desuden har Brugerrådets arbejdsområde
stor betydning for den rekreative anvendelse af Gudenåen.
3. Orientering fra Brugerrådet.
Hans Brok Brandi orienterede om arbejdet i Brugerrådet. De har
især arbejdet med koncessionsaftaler, skiltning, gæstenumre og
sejladsregler. Powerpointsslides er vedlagt.
Der er en række forhold der skal koordineres og det kræver
ressourcer af sekretariatet. Koncessionsgivningen kan ikke ske
centralt, men skal ske i de enkelte kommuner. Koncessionerne er
foreløbig forlænget 1 år, men på baggrund af indberetningen af
sejlads i år vil der næste år blive givet længere varende aftaler.
Indberetningen skal ske inden 1. november i år og vil fortælle os
hvor og hvornår der bliver sejlet. Indberetningen fortæller ikke
noget om den private sejlads. Der er nu udviklet mulighed for
vælge digital indberetning.
Der er udarbejdet fælles skiltekoncept, som nu er klar til at blive
benyttet langs Gudenåen.
Brugerrådet arbejder fortsat med sejladsreglerne og
Bekendtgørelsen om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen. En række forhold er ikke direkte hjemlede,
men bekendtgørelsen giver mulighed for at byrådene kan
fastsætte reglerne.
Det blev oplyst at sejlads med store speedbåde udgør et problem
og at det kan være svært at håndhæve reglerne. Det er derfor
vigtigt også at inddrage politiet i det videre arbejde med
sejladsreglerne.
Der blev udtrykt ønske om at der snarest kommer en tidsplan og
materiale vedrørende sejladsregler og bekendtgørelsen, så den
politiske proces kan starte.
4. Administration af landbrugssager
De enkelte kommuner knyttede følgende bemærkninger til det
udarbejdede oversigtsskema om administration af
husdyrbrugssager.
Viborg (Niels Eriksen): Kommunen er under stort arbejdsmæsssigt
pres. De har modtaget 129 ansøgninger, hvoraf 58 er
ubehandlede. Indtil videre behandles de letteste sager først. Der
kan forventes ventetid på en afgørelse på op til 1 år.
Udgangspunktet for sagsbehandlingen er husdyrlovens generelle
beskyttelsesniveau og ved skærpelse anvendes
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afskæringskriterierne i bekendtgørelsen. Hvor der foreligger
indsatsplan for beskyttelse af grundvandet, forlanges mindre end
25 mg nitrat pr. liter i udvaskningen fra rodzonen.
Favrskov (Keld Gregers): Har haft 30 sager, hvoraf de letteste er
ekspederet. Har brugt mange ressourcer på en udflytningssag fra
2003. Sagen har givet erfaring med hensyn til at
borgerinddragelse bruges positivt. Deres godkendte
administrationsgrundlag har været forelagt Grønt råd og
landbrugsorgarnisationerne – begge organisationer har været til
møde med Teknisk Udvalg. Kommunen har haft en sag for
Miljøklagenævnet. Nævnets afgørelse er vedhæftet. Forvaltningen
har fået kompetencen til at afgøre sagerne og Udvalget orienteres
om afgørelserne.
Skanderborg (Irene Bjerrum Poulsen): Gør især en indsats i
forhold til fosfor og i forhold til A-målsat natur. Sidstnævnte
behandles som Husdyrlovens § 7. Med hensyn til nitrat i forhold til
grundvand følges bekendtgørelsen. De har fået 15 sager og har 5
i gang. Sagerne behandles i den rækkefølge de kommer ind.
Horsens (Keld Rasmussen): Ansøgningerne hober sig op og hvis
de ikke får flere ressourcer, vil sagbehandlingstiden bliver op til 1
år. De fortager fosforbalance på bedriftsniveau over det hele. Hele
Horsens Fjord behandles som meget sårbar på trods af, at kun det
ydre er Habitatsområde. I oplandet til Gudenåen stilles ikke
skærpede krav. Også ved § 3 områder stilles skærpede krav. De
har ikke haft deres retningslinier for politikerne.
Randers (Nels Markussen): Har et politisk godkendt
administrationsgrundlag og de ansøgninger der nu modtages er
tilpasset dette. Der foretages en konkret vurdering af
ansøgningen, eksempelvis i en sag ved Fussingø, hvor der i
betydeligt grad skærpes ved de sønære arealer. Kommunen har
nu i alt ca. 45 sager til behandling og har afsluttet 5 sager. Indtil
videre foreligges afgørelserne Udvalget. Der er for nylig tilført
yderligere ca. 3 årsværk til opgaven.
5. Opfølgning af Gudenåkonferencen.
Det blev tilkendegivet, at det havde været et godt og alsidigt
program. Det havde dog været ønskeligt med lidt flere pauser og
lidt mere plads til debat.
Nels Markussen orienterede om at konferencen kostede ca.
50.000 kr., som vil blive fordelt ud på kommunerne.

6. Næste møde og forslag til emner
Næste møde i Gudenåkomiteen holdes fredag den 7. november
2008. Viborg Kommune er vært. Der kom følgende forslag til
emner:
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•
•

•

Drøftelse af udkast til vandplan, som forventes at blive
fremsendt til kommunerne til oktober.
Drøftelse af tidsplan og proces for administration af
sejladsbekendtgørelsen. Information til og inddragelse af
relevante interessenter.
Tidligere undersøgelse i Gudenåen. Eventuelt oplæg v/Jan
Nielsen, tidligere Vejle Amt, som har udført en række
undersøgelser i Gudenåen. Emnet kan eventuelt
kombineres med drøftelsen af udkast til vandplaner.

Mødetidspunktet kan ændres, hvis vi ikke senest primo oktober
modtager udkast til vandplan.
Anders Buh-Christensen tilkendegav, at andre emner kan meldes ind
til dagsordenen.

8. Eventuelt
Ingenting
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