Til Gudenåkomiteen/VOS

26. februar 2013

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 30. november 2012
Dagsorden
1. Velkomst v/ Charlotte Green
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte Green
3. Udbud af fartøjskoncessioner v. Ann Ammitzbo
Der skal træffes afgørelse om, hvorvidt udbuddet skal fastholdes. Alternativt kan udbuddet annulleres,
midlertidig fordeling af koncessionerne foretages og nyt udbud gennemføres. Mulighederne er beskrevet
nærmere i udbudsadvokat Tina Braads notat. Det indstilles, at Gudenåkomiteen træffer afgørelse om, hvilken
mulighed der skal anvendes.
4. Koncessioner på strækningen fra Mossø til Randers v. Ann Ammitzbo
På strækning 2 (Mossø – Randers) er alle de tilgængelige koncessioner ikke blevet søgt. Det skal besluttes, om
disse koncessioner skal bortfalde frem til næste koncessionsperiode, eller om koncessionerne skal tilgå en pulje,
som kan anvendes til nye interesserede virksomheder i koncessionsperiode. Det indstilles, at Gudenåkomiteen
træffes beslutning om, at overskydende koncessioner tilfalder tilgængelig pulje.
5. Koncessioner til timesejlads på Gudenåen v. Ann Ammitzbo
Der orienteres om, at ansøgninger om tilladelse til udlejning af fartøj til timesejlads fremover skal behandles i de
enkelte kommuner.
6. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP) v. Jens Albert Hansen
Ændringer i 2 af N-VOP’ens nuværende projekter (Gudenåen Tvilum Bro – Kongensbro samt Øster Alling
Vådenge) betyder, at der nu mangler ca. 20 ton kvælstof ud af de 91 ton, der sa mlet skal findes til Randers
Fjord. Samtidig er det nødvendig at kommunerne finde r flere projekter til ventelisten. Der redegøres nærmere
herfor på mødet. Teknikergruppen vurderer, at VOS skal søge at opfylde kravene til reduktion af
kvælstoftilførslen til Randers Fjord, ved at Norddjurs Kommunes projekt "Bode Pumpelag" på ca. 20 ton kvælstof
indsættes i VOP’en. Det indstilles til VOS, at vådområdeprojektet Bode Pumpelag udvælges til indsættelse i NVOP.
7. Fosfor-vandoplandsplan (P-VOP) v. Jens Albert Hansen
Silkeborg Kommune har søgt staten om udsættelse af afleveringsfrist for forundersøgelse fra 31/12 -2012 til 1/42013. Årsagen er komplicerende forhold omkring fastlæggelsen af projektgrænserne.
8. GudenåSamarbejdet v. Anni Nørskov Mørch
Der orienteres om status på GudenåSamarbejdet herunder den planlagte konference 31. januar 2013.
9. Budget for 2013 v. Ann Ammitzbo
Budget for Gudenåkomiteens og sejladsområdet - 2013 præsenteres med henblik på godkendelse. Indstilling:
Budgetterne godkendes.
10. Gudenåkomiteens studietur v. Maibritt Langfeldt Sørensen
Gudenåkomiteen skal på studietur 13. til 15. maj 2013. Som destination foreslås Mörumsåen i Sverige
(Blekinge).
11. Møderække i 2013 v. C harlotte Green
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1. Velkomst
Charlotte Green bød velkommen og præsenterede udbudsadvokat Tina Braad.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden
Referat og dagsorden godkendt .
3. Udbud af fartøjskoncessioner
Gudenåkomiteen drøftede sagen.
Komiteen besluttede, at formandskabet for Gudenåkomitéen på baggrund af udbuddet
afholder en drøftelse med de kanoudlejere, der har afgivet bud, inden der træffes endelig
beslutning i Gudenåkomitéen.
Der indkaldtes derfor til et ekstraordinært møde i Gudenåkomitéen 18. december 2012,
hvor sagen færdigbehandles.
4. Koncessioner på strækningen fra Mossø til Randers
Punktet udsættes, til der er truffet beslutning om udbud af fartøjskoncessioner.
5. Koncessioner til timesejlads på Gudenåen
Ann Ammitzbo orienterede om, at ansøgninger om koncessioner til timesejlads fremover
skal behandles i egen kommune. Kommunerne skal dog koordinere tilladelser med
nabokommuner og med sekretariatet. Der er som udgangspunkt ingen loft over antallet af
timekoncessioner.
6. Kvælstof-Vandoplandsplan (N-VOP)
Jens Albert Hansen oplyste, at der mangler ca. 20 tons kvælstof i vandoplandsplanen for
at opnå den krævende reduktion på 91 tons kvælstof. De vilkår, som staten har opstillet
for opgaven, gør det meget vanskeligt at finde egnede projekter, som kan realiseres. Her
tænkes i særlig grad på frivillighedsaspektet.
Nels Markussen nævnte, at NaturErhvervstyrelsen har forhandlet med lodsejere ved
Romalt Enge i Randers Kommune, og det har vist sig så vanskeligt , at projektet
sandsynlig må opgives.
Gudenåkomiteen drøftede om kommunens vanskeligheder i forhold de udstede
rammevilkår bør påtales over for staten og KL. Komiteen besluttede at tage sagen op igen
om ca. 6 måneder, hvis forholdene ikke har ændret sig. Hans Okholm vil diskutere
problemstillingen med KL i forbindelse med et forestående KL udvalgsmøde.
Bode Pumpelag i Norddjurs Kommune blev foreslået inddraget for at opfylde kravet om de
91 tons kvælstofreduktion. Projektet vurderes på skitseniveau at kunne fjerne de
manglende 20 tons, og Bode Pumpelag er et område der ligger bynært, hvorved der kan
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dannes ny bynær natur. Lodsejertilslutningen til projektet er p.t ukendt, men Norddjurs
Kommune afholder snarest et lodsejermøde.
VOS besluttede, at vådområdeprojektet Bode Pumpelag indsættelse i N-VOP.
7. Fosfor-vandoplandsplan (P-VOP)
Jens Albert Hansen oplyste, at Silkeborg Kommune har søgt staten om udsættelse af
afleveringsfrist for forundersøgelse fra 31. december 2012 til 1. april 2013. Årsagen er
komplicerende forhold omkring fastlæggelsen af projektgrænserne. Forundersøgelsen ved
projektet ved Søbygård Sø i Favrskov Kommune forventes at blive afsluttet som planlagt
ved årsskiftet 2012/13.
8. GudenåSamarbejdet
Anni Nørskov Mørch fortalte, at Vision Gudenåen har skiftet navn til GudenåSamarbejdet .
Navnet dækker over et samarbejde mellem Gudenåkomiteen, OplevGudenaa,
VisitGudenaa og LAG.
GudenåSamarbejdet er i gang med en række konkrete projekter, herunder afholdelse af
GIS-møde 5. december 2012, hvor GIS medarbejdere fra 8 kommuner var inviteret.
Formålet er at samarbejde om udviklingen af en digital Gudenåregistrant version 2.0.
31. januar 2013 afholder GudenåSamarbejdet konference på Papirfabrikken i Silkeborg.
Alle kerneinteressenter vil blive inviteret til konferencen, og formålet er at præsentere
interessenterne for den udvikling, der er sket siden sidste konferencen samt at engagere
deltagerne i det fremtidige arbejde.
På konferencen vil bruttoliste over indsatsområder til Gudenåkomiteens helhedsplan blive
præsenteret.
17. august 2013 afholder GudenåSamarbejdet desuden Store Gudenådag, som er en
række events, der finder sted langs med Gudenåen.
9. Budget for 2013
Ann Ammitzbo præsenterede Gudenåkomiteens budget for 2013. Komiteens budget for
2012 var på 800.000 kr. Budgettet for 2013 fastholdes på samme beløb. Der er overskud i
2012, som skyldes, at projektlederen blev ansat senere end planlagt, studietur og
konference blev udskudt til 2013, og koordinatoren har brugt betydeligt færre timer på
arbejdet i komiteen end forventet pga. øget udbudsarbejde på sejladsområdet .
Overskuddet overføres til 2013, og projektlederens ansættelse forlænges til at gælde for
hele 2013.
Kommunerne vil blive opkrævet det fulde beløb for 2012, og overskuddet vil blive anvendt
i 2013 jf. ovenstående bemærkninger.
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Omkostningerne til sejladsområdet er brugerbetalt e fra gebyrer på bådregistrering og
udlejningskoncessioner. Indtægter for 2012 har ikke været tilstrækkeligt til at dække
omkostningerne i 2012, da udbud af fartøjskoncessioner har været forbundet med
uventede store omkostninger. Underskuddet fra 2012 overføres til 2013. I 2013 må der
påregnes udgifter til udbudsadvokat , og kommunernes omkostninger til medgået tid bliver
muligvis kun delvist dækket af gebyrindtægter.
Gudenåkomiteen godkendte budgetterne.
10. Gudenåkomiteens studietur
Maibritt Langfeldt Sørensen oplyste, at Gudenåkomiteens studietur 13. til 15. maj 2013
bliver til Mörumsåen i Sverige (Blekinge), hvor laksefiskeriet tiltrækker mange besøgende
til området.
Gudenåkomiteen betaler studieturen for de politiske medlemmer samt sekretariatets 2
ansatte. Teknikere fra medlemskommunerne kan deltage i studieturen, men kommunerne
skal selv betale for denne deltagelse. VisitGudenaa og OplevGudenaa vil også blive
inviteret med på studieturen ved egenbetaling.
11. Møderække i 2013
Charlotte Green fremlagde forslag til møderække i 2013.
Komiteen





besluttede at afholde møder i Gudenåkomiteen på følgende datoer:
Mandag 25. februar hos Randers Naturcenter fra kl. 9.00 – 15.00
Fredag 7. juni 2013 i Uldum fra kl. 9.00 – 15.00
Fredag 13. september 2013 i Hammel fra kl. 9.00 – 12.30
Fredag 13. december 2013 fra kl. 9.00 - 13.00

12. Eventuelt
Gudenåkomiteens beslutningskompetencer drøftes på møde i 2013.
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Deltagere til møde i Gudenåkomitéen 30. november 2012
Navn

Kommune

Politikere
Charlotte Green

Favrskov

Jens Ravn
Hans Okholm

Viborg
Silkeborg

Jørgen Bruno Andersen

Randers

Claus Leick

Skanderborg

Peter Sigtenbjergaard

Hedensted

Hans Bang Hansen

Horsens

Teknikere
Lars Clement

Favrskov

Ann Ammitzbo

Favrskov

Jens Albert Hansen

Favrskov

Hanne Wind Larsen

Randers

Nels Markussen
Jørgen Jørgensen

Randers
Viborg

Hans Brok-Brandi

Skanderborg

Keld Rasmussen

Horsens

Morten Horsfeldt Jespersen

Silkeborg

Mette Christensen

Hedensted

Anni Nørskov Mørch
Maibritt L. Sørensen

Gudenåkomiteen
Gudenåkomitéen

Ekstern
Tina Braad
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Holst Advokater

