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Styregruppen for GudenåSamarbejdet  
Møde den 14. januar 2013 
Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel,                      
kl. 9.00 - 12.00 

Referat: 
 

1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Charlotte Green  
Knud Erik Hesselbjerg deltog som repræsentant for OplevGudenaa, som derved indtrådte i 
GudenåSamarbejdet. Knud Erik præsenterede OplevGudenaas organisering, nuværende 
arbejde med formidling af naturoplevelser langs Gudenåen og planer for fremtiden.  
 
Knud Erik fortalte også om planerne om et fremtidigt Grønt GudenaaPartnerskab mellem 
OplevGudenaa, Gudenåkommunerne og frivillige lokale partnere omkring projektet den Blå 
Sti. Partnerskabet skal udarbejde en projektbeskrivelse af behovene for reparationer og nye 
faciliteter og formidling for de sejlende på Gudenåen, som siden søges realiseret med 
fondsstøtte. 
 
Knud Erik viste og udleverede nogle af OplevGudenaas publikationer om 
formidlingskonceptet, partnerskabsmodellen og Registranten, som også kan ses her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fjordlandet/OplevGud
enaa/Udgivelser/ 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde v. Charlotte Green 
Dagsorden og referat blev godkendt. 

 
3. Orientering om GudenåRegistrant 2.0 v. Anni Nørskov Mørch (kl. 9.20 – 9.30) 
Anni Nørskov Mørch orienterede om de foreløbige resultater efter første møde mellem 
projektledergruppen og kommunernes kortafdelinger om et digitalt Gudenå kort.  
 
Samarbejdet er allerede nået til de første konkrete resultater. En prototype opbygget af 
tovholder Claus Moestrup fra Skanderborg Kommune med allerede tilgængelig data fra 
nationale databaser kan ses her:  http://kort.skanderborg.dk/?profile=gudenaaen 
 
Næste skridt er, at projektgruppen formulerer relevante temaer (kategorier eller grupperinger 
af data), så det digitale kort skræddersyes til arbejdet med udvikling og formidling af projekter i 
Gudenå-området.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
4. GudenåSamarbejdets organisering v. Ann Ammitzbo (kl. 9.30 – 9.50) 
Sekretariatet præsenterede et oplæg til en præcisering af den vedtagne organisationsmodel 
med navne på relevante deltagere i de forskellige grupper. 
Organisationsplan blev godkendt. Se bilag 1. 

http://kort.skanderborg.dk/?profile=gudenaaen


 

 
Side 2 

 
Organisationsplanen er et internt arbejdsdokument, der skal danne grundlag for en styrket og 
målrettet intern og ekstern kommunikation samt fremdrift i samarbejdet om Helhedsplanens 
og dens konkrete projekter. 
 
5. Skitse til Helhedsplan v. Anni Nørskov Mørch (kl. 10.05 -10.45) 
Anni Nørskov Mørch præsenterede en skitse til Helhedsplanen, som efterfølgende er blevet 
fremlagt til GudenåKonferencen 2013. 
Skitsen foreslår 3 indsatsområder med potentialer for bæredygtig udvikling i Gudenåområdet, 
som GudenåSamarbejdet på forskellige måder kan støtte: Lystfiskeriturisme, Gudenå 
Stisystemet og Gudenåens Kulturhistorie. Se bilag 2. 
 
6. GudenåKonference 2013 v. Anni Nørskov Mørch (kl. 10.45 – 11.05) 
Det endelige program for GudenåKonferencen d. 31. januar 2013 på Papirfabrikken i 
Silkeborg blev fremlagt. Programmet og andet opdateret materiale fra konferencen kan ses 
her:  http://gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk/forside/guden%c3%a5samarbejdet/guden
%c3%a5konferencen+2013  
 
Programmet  blev taget til efterretning.  
 
7. Lakseundersøgelse v. Ann Ammitzbo (kl. 11.05 - 11.15) 
Ann Ammitzbo gav en foreløbig orientering om COWIs undersøgelse af de lokaløkonomiske 
effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen, som er bestilt af 
Gudenåkomitéen. De konkrete resultater præsenteres ved et senere møde.   

 
8. Drøftelse af emner og dato til næste møde v. Charlotte Green (kl. 11.15) 
Forslag til emner på næste dagsorden: Evaluering af GudenåKonference, Helhedsplanens 
proces, fælles kommunikationsplan. 
 
Forskellige forslag til datoer for møder i 2013 blev drøftet. Der var tilslutning til at lægge 
møderne fra kl. 9-12. Siden har sekretariatet indkaldt til møde på følgende datoer: 
Onsdag d. 10. april 
Mandag d. 10. juni – heldags-studietur til Naturturisme I/S på Sydfyn 
Mandag d. 2. september  
Fredag d. 11. oktober  
Fredag d. 6. december  

 
9. Eventuelt 
Anne-Mette Knattrup orienterede om, at VisitGudenaas vækstprojekt er godt i gang og blandt 
andet kan præsentere en ny brandingstrategi for Gudenåen som turistdestination til 
GudenåKonferencen. VisitGudenaa deltager desuden med en stor stand på den store Ferie 
for alle-messe i Herning i februar. 
 
Mette Risager videregav et ønske fra LAG Silkeborg og Favrskov om at få flere 
repræsentanter i styregruppen for GudenåSamarbejdet og opfordrede på alle LAG-gruppers 
vegne til, at man tænker LAG med ind i nye projekter på et tidligt tidspunkt. 
 
Bilagsliste:  
Bilag 1: Organisationsplan 
Bilag 2: Skitse til Helhedsplan  
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