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Beslutningsreferat fra mødet i Gudenåomitéen den 29 februar 2008.
Mødested: Inside i Hammel.
Til stede:
•
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•

Sejer Mortensen, Hedensted Kommune. E-mail: sejer.mortensen@hedensted.dk
Hans Jørgen Hvideland, Hedensted Kommune. E-mail: hansjørgen.hvideland@hedensted.dk
Peter Dalgas Kruse, Norddjurs Kommune. E-mail: pdk@norddjurs.dk
Knud Egon Schultz, Norddjurs Kommune. E-mail: knes@norddjurs.dk
Jens Rasmussen, Norddjurs Kommune. E-mail: jenr@norddjurs.dk
Peder Porse, Skanderborg Kommune. PP@PederPorse.dk
Jens Erik Jensen, Skanderborg Kommune. E-mail: jens.erik.jensen@skanderborg.dk
Hans Brok Brandi, Skanderborg Kommune. E-mail: Hans.brok-brandi@skanderborg.dk
Lars Møller, Skanderborg Kommune. E-mail: Lars.Moeller@skanderborg.dk
Irene Bjerrum Paulsen, Skanderborg Kommune, E-mail: Irene.paulsen@skanderborg.dk
Keld Rasmussen, Horsens Kommune. E-mail: Kra@horsens.dk
Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune. E-mail: hanne.b.olsen@Silkeborg.dk
Poul Hald Møller, Silkeborg Kommune. E-mail: phm@silkeborg,dk
Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune. E-mail:
Morten.Horsfeldtjespersen@silkeborg.dk
Søren P. Sørensen, Silkeborg Kommune. E-mail: SorenPeter.Sorensen@Silkeborg.dk
Kurt Andreasen, Favrskov Kommune. E-mail: kan@favrskov.dk
Kjeld Gregersen, Favrskov Kommune. E-mail: KGS@favrskov.dk
Birgitte Kudahl Jensen, Favrskov Kommune. E-mail: Bikj@favrskov.dk
Inger Jacobsen, Viborg Kommune. E-mail: ij@viborg.dk
Niels Eriksen, Viborg Kommune. E-mail: Ner@viborg.dk
Anders Buhl Christensen, Randers Kommune. E-mail: abc@randers.dk
Ove Nørregaard, Randers Kommune, (referent). E-mail: Ove.noerregaard@randers.dk
Nels Markussen, Randers Kommune. E-mail: NGM@randers.dk

1. Velkomst
Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til
mødet.

2. Ny lovgivning om miljøgodkendelse af husdyrbrug
Nels Markussen indledte med, at der lige nu arbejdes med den
nye husdyrlov i alle kommuner og at det også i den forbindelse er
nødvendigt at tænke på beskyttelse af Gudenåen og Randers
Fjord.
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Advokat Mads Kobberø redegjorde for de juridiske aspekter af
dele af den nye husdyrlov, herunder formål med ændringerne,
skønsprægede bestemmelser, fuldt lovbundne bestemmelser,
lighedsprincippet, forbudet mod skøn under regel,
ansøgningssystemet og råderummet til at stille skærpede krav. De
anvendte slides er vedlagt.

3. Status for kommunernes behandling af husdyrsager
Horsens og Favrskov kommuner brugte vedlagte slides i deres
gennemgang af status for behandling af husdyrsager.
Status for behandling af sager i Silkeborg, Skanderborg og
Norddjurs kommuner fremgår af tabel 1.
Antal
Afslut.
sager ialt
Silkeborg
28
1
Skanderborg 15
6
Norddjurs
48
24
Tabel 1. Status for behandling af sager

Under
beh.
6
9
17

Ej påbeg.

ÅV

21
0
7

1,5 – 2,5
Knap 1
2,5

Her ud over blev der fra de enkelte kommuner redegjort for
følgende:
Horsens (Keld Rasmussen): De anvendte kriterier for behandling
af sagerne har ikke været forelagt politikerne. Antallet af sager og
kriterierne er vist i vedlagte slides. Har afgjort en § 12 sag (større
end 250 DE), som er påklaget af Sportsfiskerne og Miljøcenter
Århus. Sportsfiskerne mener, at der ikke er taget tilstrækkelig
hensyn til Horsens Fjord og Miljøcentret mener, at der ikke er
anvendt tilstrækkelig BAT.
Randers (Nels Markussen): Efter dialog med landbruget, grønne
organisationer, og vandværker foreligger nu en godkendt
administrationspraksis (vedlagt). Alle forslag til godkendelser skal
indtil videre forelægges Udvalget for Miljø og Teknik. Der
foretages en konkret vurdering af hver ansøgning. Der indtænkes
BAT. Ved merbelastning af kvælstof, som påvirker recipienten
væsentligt, må der ikke ske merudvaskning. Ved merbelastning af
fosfor der påvirker recipienten væsentligt, vil der blive stillet krav
om fosfor-balance. I nitratfølsomme indvindingsområder stilles
krav til udvaskning af kvælstof. Muligheden for at anvende CTTools i sagsbehandlingen undersøges. Randers Kommune har
afsluttet 1 sag, 13 er under behandling og 30 venter. Der
opnormeres nu med 2 ÅV.
Favrskov (Birgitte Kudahl): Er ved at udarbejde
administrationsgrundlag. Det har været forelagt Udvalget og
drøftes nu med landbruget og Det Grønne Råd. Forslag til praksis
og antal sager er vist i vedlagte slides.
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Viborg (Niels Eriksen): Har modtaget 101 ansøgninger, afsluttet 34
og 20 under behandling. Har ikke et godkendt
administrationsgrundlag. Bruger som udgangspunkt de generelle
regler og foretager derudover en konkret vurdering, herunder med
hensyn til naturværdier.
Silkeborg (Morten Horsfeldt): Har ikke et vedtaget
administrationsgrundlag endnu. Se antallet af sager i tabel 1. Der
er i alt 550 landbrug i kommunen. Der tages stilling til de enkelte
elementer, når sagerne behandles. 3 sager er sendt til private
rådgivere.
Søren Peter Sørensen oplyste, at der snarligt afholdes møde i
KTF (Kommunernes Tekniske Forening) og at der i den
forbindelse vil blive udarbejdet en oversigt over
husdyrbrugssagerne med antallet af ansøgninger samt
ressourceforbrug. Oversigten vil blive sendt til kommunerne under
Gudenåkomiteen.
Skanderborg (Irene Bjerrum Poulsen): Der er i alt 450 landbrug i
kommunen. Se antallet af sager i tabel 1. Har ikke godkendt
administrationspraksis. Alle søer er følsomme over for fosfor. Alle
jorde skal vurderes efter P-klasse. Der skal derfor indsendes
fosfortal for alle udbringningsarealer. Af hensyn til søerne kan der
blive stillet vilkår om at reducere fosforbelastningen. Der stilles
ikke ekstra vilkår i forhold til udvaskningen af kvælstof. I
nitratfølsomme indvindingsområder kan der blive stillet vilkår om at
reducere udvaskningen med nitrat, indtil videre i form af
efterafgrøder. Ved A-målsatte naturområder kan der blive stillet
vilkår om bufferzone svarende til dem der er i lovens § 7. Af
hensyn til bilag-IV arterne stillles vikår om bræmmer omkring
vandhullerne.
Hedensted (Sejer Mortensen): Har ingen godkendt
administrationspraksis, men samarbejder om grundlaget med Det
Grønne Råd og Landbruget. Kommunen har modtaget 41
ansøgninger (§ 10, § 11 og § 12) og afsluttet 6 sager. Har et
samarbejde i gang med Horsens kommune og har en meget tæt
dialog med landbruget om behandling af sagerne.
Norddjurs (Peter Dalgas Kruse): Har 500 husdyrbrug i kommunen
og anvender 2,5 ÅV til sagerne. Har ingen nedskrevet
administrationspraksis. Følger de generelle regler i husdyrloven
men vurderer i hver enkelt ansøgning om der skal stilles skærpede
krav. Forlanger P-balance til Randers Fjord - og det er kendt af
konsulenterne. Vurderer om der er øvrige § 3 områder (ikke
omfattet af husdyrlovens § 7) inden for 1000 m fra ejendommen,
der ikke er tilstrækkeligt beskyttede af det generelle krav om
reduktion af ammoniaktabet. Med hensyn til kvælstof anvendes
husdyrlovens generelle regler.
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Det videre arbejde
Det blev besluttet, at Teknikergruppen arbejder videre med at
sammenligne hvorledes behandlingen af husdyrsagerne foregår i
kommunerne. Betydningen af eventuelle forskelligheder vurderes.
Resultatet af gruppens arbejde forelægges Gudenåkomiteen.

4. Forretningsorden for Brugerrådet vedr. sejlads på Gudenåen
Hans Brok Brandi orienterede om arbejdet i Brugerrådet. Der har
været afholdt 2 møder med de kommunale sagsbehandlere.
De har udarbejdet fælles standardbrev til kanoudlejeren om
forlængelse af kanokoncessionerne. Der er ikke helt styr på
indberetningerne fra kanoudlejerne. Det er derfor ikke muligt pt. at
ændre i koncessionerne, da det ville kræve en konkret vurdering
af hver enkel sejlads strækning.
Koncessionerne forlænges foreløbigt 1 år og på baggrund af
tilbagemeldingerne for 2008, vil der blive taget fornyet stilling til
koncessionerne fremover.
Brugerrådet arbejder desuden med et fælles skiltekoncept ved
overnatningspladserne og med sejladsbestemmelserne.
Skov og Naturstyrelsen har bedt om bemærkninger til
sejladsbekendtgørelsen, som det i øvrigt er kommunerne der skal
håndhæve.
Brugerrådet har udarbejdet fremsendte udkast til
Forretningsorden. Det er tilstræbt at gøre den så enkel som muligt.
Gudenåkomiteen besluttede at godkende Forretningsordenen. Det
blev samtidig konkluderet, at den ikke skal forelægges de enkelte
kommuner og at Brugerrådet har kompetencen til at træffe
beslutning, når der er enighed i rådet.

5. Planlægning af Gudenåkonferencen.
Nels Markussen orienterede om, at der afholdes
Gudenåkonference den 9. maj 2008 med fokus på Gudenåens
beskyttelse og benyttelse. Værket i Randers er reserveret til
konferencen. Målgruppen for konferencen er bred og der forventes
deltagelse fra bl.a. landbruget, interesseorganisationer og
myndigheder.
Der kom følgende emner til konferencen:
•
•
•

Værktøjer til brug for implementering af vandplanen.
De forskellige aktørers forventninger til handleplanerne.
Konsekvenser af klimaændringer.
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•

Hvordan interessenterne (fiskeri, turisme, erhverv) ser på
Gudenåen mht. benyttelse og beskyttelse.

Der arbejdes videre med at planlægge konferencen, som
forventes at vare en hel dag.
Det blev besluttet, at Gudenåkomiteen betaler for konferencen.

6. Regnskab for 2007
Der har ikke været udgifter for Gudenåkomiteen i 2007.
Fordelingen af udgifter blev drøftet. Det blev besluttet at fastholde,
at udgifterne fordeles i forhold til størrelse af opland, jævnfør
vedlagte ”Vedtægter for Gudenåkomitéen.”

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

Opfølgning af Teknikergruppens arbejde med husdyrloven.
Igangsætning af eventuelle undersøgelser i Gudenåen og
Randers Fjord.
Information til og inddragelse af relevante interessenter.
Tilstanden i Gudenåen, herunder i relation til spærringer.
Forskellige dyrearters spredning i Gudenåen, herunder
vandremusling og signalkrebs.

8. Eventuelt
Nels Markussen orienterede om, at Miljøcenter Århus har
tilkendegivet, at de vil igangsætte en kviksølvundersøgelse af
fiskene i Gudenåsystemet.
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