Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord
Mødereferat

4. vandrådsmøde
Mødeleder: Jørgen Jørgensen

Deltagerliste:

Referent: Hanne Stadsgaard Jensen
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Dato: 25.09.2014
Varighed: 15.00-17.00

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Jørgen Jørgensen bød velkommen. Det blev oplyst at der på mødet også deltog en tekniker fra
Favrskov Kommune, samt at Foreningen til bevarelse af Tange Sø var repræsenteret af både en 1.
og en 2. suppleant, da det ordinære medlem havde meldt forfald.
Dagsorden blev godkendt.
Ad punkt 2: Opfølgning på referat fra 3. vandrådsmøde
Referatet fra 3. vandrådsmøde 12. juni blev udarbejdet med en kort skriftlig godkendelses- og
kommenteringsperiode, og placeret på Gudenåkomitéens hjemmeside (www.gudenaakomiteen.dk)
den 4. juli.
Det samlede notat til Naturstyrelsen, som er Vandrådets endelige produkt, skal på hjemmesiden
som bilag til referatet fra 4. vandrådsmøde.
På 3. vandrådsmøde lovede sekretariatet at præsentere et forslag til formulering omkring ændret
vandløbsvedligeholdelse. Dette drøftes under punkt 5.
På 3. vandrådsmøde blev det endvidere vedtaget, at vandrådsmedlemmer der ønskede det kunne
fremsende forslag til udtalelse vedr. spærringen ved Tangeværket. Der er fremkommet to forslag,
der drøftes under punkt 7.

Hanne Stadsgaard Jensen
Sekretær for Vandråd Randers Fjord
Direkte tlf.: 87 87 55 73
hsjen@viborg.dk

Besøgsadresse Gudenåkomitéen
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
www.gudenaakomiteen.dk

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
www.viborg.dk

Ad punkt 3: Præsentation af kommunernes politisk godkendte udkast til indsatsplan
Anders Haugstrup Andersen præsenterede det udkast til indsatsplan som nu er godkendt politisk i
de 11 kommuner i oplandet der har foreslået indsatser, og som fremsendes til Naturstyrelsen senest
den 7. oktober 2014.
Udkastet afviger kun lidt fra det der blev præsenteret på 3. vandrådsmøde. Favrskov og
Skanderborg Kommune har foretaget små ændringer, som Vandrådet er blevet orienteret om. Der
er indenfor den økonomiske ramme fundet plads til nedlæggelse af 52 spærringer og restaurering af
340 km vandløb, samt et okkeranlæg og 16 sandfang .
Favrskov Kommune har endvidere indmeldt et ønske om supplerende indsatser i 6 km vandløb og
ved 31 spærringer.
Ad punkt 4: Bemærkninger fra vandrådet til den politisk godkendte indsatsplan
Vandrådet havde ingen bemærkninger til den politisk godkendte indsatsplan.
Vandrådet ønsker at der udsendes en pressemeddelelse om processen og resultatet af vandrådets
arbejde. Sekretariatet udsender et udkast til kommentering.
Ad punkt 5: Udkast til samlet rapportering til Naturstyrelsen fra vandrådet
Sekretariatets udkast til samlet afrapportering til Naturstyrelsen blev præsenteret af Anders
Haugstrup Andersen.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved om der er tilstrækkelig viden om vandløbenes tilstand og
effekten af virkemidler. Vandrådet ønsker at tilkendegive, at det er vigtigt at der er tilstrækkelig
viden om vandområdernes tilstand. . Der blev endvidere udtrykt et ønske om at udvide rammerne
for arbejdet, således at vandrådet kan inddrages i flere aspekter af vandplanlægningen.
Sekretariatet vil udarbejde forslag til formuleringer om disse emner i Vandrådets samlede udtalelse,
og sende dem rundt til godkendelse.
Sekretariatets forslag til formulering omkring vandløbsvedligeholdelse blev diskuteret. Efter mindre
rettelser blev formuleringen godkendt, og indgår i vandrådets samlede udtalelse.
Der blev fremsat et ønske om at tage den del af det samlede notat der udgør vandrådets endelige
udtalelse ud og gøre det til et separat dokument. Sekretariatet vil sørge for at vandrådets endelige
udtalelse samles i et bilag til notatet til Naturstyrelsen.
Ad punkt 6: Orientering om status for spærring ved Tangeværket
Jørgen Jørgensen gennemgik kort status for spærringen ved Tangeværket.
Kommunen har opgaven omkring myndighedsgodkendelser af den fremtidige drift. Staten har
opgaven vedr. afklaring af kravene til passage for åens dyreliv, set i forhold til EU's
vandrammedirektiv m.m., samt fastsættelse af miljømål og fastlæggelse af eventuel indsats.
Der blev derudover orienteret om den politiske status for diskussionerne om spærringen i statens
udkast til vandplaner for perioden 2009-2015, Gudenåkomiteen og Viborg Kommune.
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Ad punkt 7: Drøftelse af fremsendte forslag til udtalelse vedr. spærring ved Tangeværket
Forud for diskussionen af forslagene foreslog sekretariatet at der blev opnået enighed om hvorvidt
der i det hele taget skulle fremsendes en udtalelse om spørgsmålet. Vandrådet vedtog enstemmigt at
fremsende en udtalelse.
Forud for mødet var der fremsendt to forslag til formulering af vandrådets udtalelse vedr.
spærringen ved Tangeværket fra henholdsvis Danmarks Sportsfiskerforbund og Landbrug &
Fødevarer/Dansk Landbrug Midt-Østjylland.
De to forslag blev kort fremlagt af forslagsstillerne. Forslagene blev derefter skrevet sammen og på
baggrund af diskussionen på mødet let redigeret. Resultatet blev godkendt enstemmigt som
vandrådets udtalelse.
Efter mødet fremsendte Landbrug & Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-Østjylland et
ændringsforslag til udtalelsen. Det fremgik af fremsendelsen, at det var af afgørende betydning for
forslagsstillerne at ændringen kom med i udtalelsen. Sekretariatet undersøgte derefter om de øvrige
medlemmer af vandrådet kunne støtte den ændrede udtalelse. Dette var ikke tilfældet. Derfor
fastholdes den oprindelige udtalelse, der blev besluttet på mødet. Ændringsforslaget indgår i stedet
i vandrådets samlede udtalelse som en mindretalsudtalelse.
Ad punkt 8: Drøftelse af forslag til udtalelse vedr. vanddepoter
Danmarks Naturfredningsforening havde forud for mødet fremsendt et forslag til en udtalelse der
opfordrer Naturstyrelsen til at indsamle data der kan belyse mulighederne for at oprette vanddepoter
i kloakerede områder og i det åbne land.
Der blev stillet spørgsmål til om det afviger meget fra de klimaplaner mange kommuner allerede er
i gang med. Hertil svarede sekretariatet, at første generation af klimaplaner overvejende har fokus
på byområder og ikke det åbne land.
Der var ikke stemning i vandrådet for at medtage udtalelsen i vandrådets samlede tilbagemelding til
Naturstyrelsen.
Der blev fremsat et forslag om at rette henvendelse til Gudenåkomitéen og anmode om at de tager
problemstillingen op. Vandrådet støttede forslaget. Samtidig blev det foreslået at Gudenåkomitéen
skal tilbydes at bruge vandrådet i andre sammenhænge fremover, hvilket også blev støttet.
Ad punkt 9: Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Deltagerliste:
Vandrådsmedlemmer og suppleanter:

Repræsenterer

Anker Secher
Stig Jensen
Kim Aarestrup
Frede Lundgaard Madsen
Peter Sommer
Lars Tom-Petersen
Lars Mogensen
Geert F. H. de Lichtenberg
Knud Erik Bang
Jens Ole Skovgaard Jensen
Poul Erik Sørensen

Jan Karnøe
Eja Lund
Lars Kielsgaard
Daniel Rasmussen
Max Thomsen
Hans Madsen
Jørgen F. Schmidt
Per Lejsgaard

Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug Midt-Østjylland
Dansk Landbrug Midt-Østjylland (suppleant)
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening (suppleant)
Dansk Skovforening
Danske Vandløb
Foreningen af Vandværker i Danmark
Foreningen til bevarelse af Tange Sø
(suppleant)
Foreningen til bevarelse af Tange Sø (2.
suppleant)
Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø
Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø
(suppleant)
Friluftsrådet
Landbrug & Fødevarer
Langaa Sportsfiskerforbund
Randers Sportsfiskerklub
Randers Sportsfiskerklub (suppleant)
Uldum Kær Naturlaug (suppleant)
Vandløbslauget for Alling Å
Vandløbslauget GST (suppleant)

Embedsgruppen/teknikere:

Repræsenterer

Jørgen Jørgensen
Anders Haugstrup Andersen
Hanne Stadsgaard Jensen
Jens Albert Hansen

Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune
Viborg Kommune
Viborg Kommune, sekretær for vandrådet
Favrskov Kommune

Afbud

Repræsenterer

Niels Dalsgaard
Holger Preetzmann
Anja Veldt
Bo Refer
Carsten Buskov
Bjarne Bach
Niels Chr. Ravn

Dansk Akvakultur
Dansk Skovforening (suppleant)
DANVA
Foreningen til bevarelse af Tange Sø
Landbrug & Fødevarer (suppleant)
Langaa Sportsfiskerforening (suppleant)
Foreningen af Vandværker i Danmark
(suppleant)
Uldum Naturlaug

Verner Gorridsen
Erling Degn
John Eistrøm

Karl Christiansen
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Klaus H. Pedersen
Søren Pedersen

Vandrådet i Favrskov Kommune
Vandrådet i Favrskov Kommune (suppleant)

Ikke til stede

Repræsenterer

Keld Mortensen
Peter Poulsen
Lise-Lau Bang Nikolajsen
Niels Chr. Ravn
Willi Dupont
Lars Bo Nielsen
Peter Helles

Danmarks Naturfredningsforening (suppleant)
Danske Vandløb (suppleant)
DANVA (suppleant)
Foreningen af Vandværker i Danmark
Friluftsrådet (suppleant)
Vandløbslauget GST
Vandløbslauget for Alling Å (suppleant)
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