Dette dokument udgør
referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS
d. 25. marts 2022

Praktisk information om mødet
Mødested: Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg. Lokale: ”Salen”
Mødets varighed: Det samlede tidsforbrug d. 25. marts 2022 var 09.00 – 14.00

Kontaktinformationer til Gudenåkomitéens Sekretariat:
Morten Horsfeldt Jespersen
Sekretariatschef - Gudenåkomitéens Sekretariat
Direkte telefonnummer: 89 70 15 20 / 20 51 75 50
e-mailadresse: mhj@silkeborg.dk
Majbritt Kjeldahl Lassen
Koordinator - Gudenåkomitéens Sekretariat
Direkte telefonnummer: 51 44 49 43
e-mailadresse: makla@silkeborg.dk
Besøgsadresse og hjemmeside
Gudenåkomitéens Sekretariat
Søvej 3, 8600 Silkeborg
www.gudenaakomiteen.dk
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Deltageroversigt
Politisk deltagelse
Karen Lagoni
Steffen Drejer
Søren Gade
Rune Kristensen
Jens Szabo
Lisbeth Torfing
Niels Peter Mortensen

Repræsenterer
Randers Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Syddjurs Kommune (VOS)

Teknisk deltagelse
Michael Damm
Daniel Einar Harbo Lindvig
Jens Albert Hansen
Morten H. Jespersen
Hanne Rewaldt
Christina Skipper Ravn
Hanne Stadsgaard Jensen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Randers Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
VOS Sekretariatet
Gudenåkomitéens Sekretariat

Deltog ikke i mødet
Jeppe Mouritsen
Jørgen Jørgensen
Søren Kepp Knudsen
Steen Ravn Christensen
Bjarke H. Jensen
Tine Fly Sevelsted
Anette Baisner Alnøe
Søren Peschardt
Keld Andersen
Gitte Kjærsgaard Sørensen

Repræsenterer
Hedensted Kommune
Viborg Kommune
Norddjurs Kommune (VOS)
Syddjurs Kommune (VOS)
Hedensted Kommune
Ikast-Brande Kommune (VOS)
Odder (VOS)
Vejle (VOS)
Vejle (VOS)
Aarhus (VOS)

Peter Stubkjær Andersen (Københavns Universitet) deltog (virtuelt) sammen med Mathis Utoft
Jørgensen (Silkeborg Kommune) i punket om ”Klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne”.
Gunhild Øeby Nielsen (netværkskoordinator, GudenåSamarbejdet) deltog i punktet ”Orientering fra
GudenåSamarbejdet”

2

Oversigt samt kort beskrivelse over hjemmesider, som Gudenåkomitéen står bag pr. 1/1 2022
og som nævnes på mødet d. 25. marts 2022:

Hjemmeside (direkte link)

Kort beskrivelse

Gudenåkomitéens
hjemmeside

Siden orienterer om Gudenåkomitéen, om
Vandoplandsstyregruppen (VOS) og Brugerrådet for Sejlads
på Gudenåen (BfS).
Her findes bl.a. Gudenåkomitéens referater, regnskaber,
publikationer samt lovmateriale og vandstandsmålinger
gældende specifikt for Gudenåen

Viden om Gudenåen

Gudenåkomitéen står bag en masse publikationer om
Gudenåen. Videnshjemmesiden ”Viden om Gudenåen”
formidler den nyeste viden om Gudenåen på en lettilgængelig
måde for en bred målgruppe.

Det fælles motorbådsregister

www.sejladspaagudenaaen” er en sprogversioneret,
fælleskommunal online løsning, hvor borgere kan registrere
deres motoriserede fartøj samt betale registreringsgebyr samt
finde information om sejladsregler.

”GudenåSkyen”
(intet link – kræver personligt
log in)

Det fælleskommunale, elektroniske sejladshåndteringssystem,
som anvendes af alle godkendte udlejere med
langturskoncessioner til udlejningssejlads i GudenåSystemet.

Online salg af
gæsteregistreringer til sejlads
med ikke-motoriserede
småfartøjer

Hjemmesiden gaeste.sejladspaagudenaaen.dk er en
sprogversioneret side, der styrer salget af gæstemærker til
sejladser, der starter på strækningen Tørring-Klostermølle. I
daglig tale kaldes siden for ”gæsteskyen”.
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Dagsorden
Gudenåkomitéen fungerer som Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord,
hvorfor alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede til punkt 1 - 6.
1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.10)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.10 – 09.15)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

3. Konstituering af Gudenåkomitéen og VandOplandsStyregruppen for Randers Fjord
(VOS) 2022 - 2025 (kl. 09.15 – 09.30)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
4. Introduktion til Gudenåkomitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder (kl. 09.30 –
10.15)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen, Majbritt Kjeldahl Lassen og Daniel Lindvig
5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 10.15 – 10.25)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen
6. Vandområdeplan III (VPIII) (kl. 10.25 – 10.45)
v./ Daniel Lindvig

7. Klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne (10.45 – 11.30)
/v. Mathias Utoft Jørgensen og Peter Stubkjær Andersen

Frokostpause 11.30 – 12.15
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8. Revisionsforslag - Gudenåkomitéens vedtægter og forretningsorden (kl. 12.15 – 12.20)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen

9. Orientering om regulativer og regulativrevision (kl. 12.20 – 12.30)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

10. Sammensætning af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022-2025 (12.30 – 12.50)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

11. Økonomi. Orientering om regnskab for Gudenåkomitéen og sejladsområdet 2021 samt
budgetforslag Gudenåkomitéen 2023 (12.50 – 12.55)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen

12. GudenåSamarbejdet orienterer (12.55 – 13.15)
/v. Gunhild Øeby Nielsen

13. Gensidig orientering om øvrige Gudenårelaterede projekter (13.15 – 13.20)
/v. Gudenåkomitéens formand
14. Fastlæggelse af aktivitetsniveau 2022 – 2025 (13.20 – 13.45)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

15. Drøftelse af indhold på hhv. ekstraordinær og ordinær mødegang i
Gudenåkomitéen/VOS i Q2 (13.45 – 13.55)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

16. Eventuelt (13.55 – 14.00)
/v. Gudenåkomitéens formand
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Bilagsoversigt
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Titel på bilag
Vedtægter for Gudenåkomitéen
Forretningsorden for Gudenåkomitéen
Vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåen i et sejladsperspektiv
Sammenfatning af N- og P-vandoplandsplaner for 1. og 2. planperiode inkl. kort
Kort over placering af lavbundsprojekter i oplandet til Randers Fjord_oktober 2021
Principper for VOS-arbejdet_2016
Oversigt over begrundede ansøgninger om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen 2022-2025
Bemærkninger til ansøgerfeltet 2022 - 2025
Samlet økonomioversigt
Invitation til workshops om Gudenåen
Udkast_Program for studiedag til Randers Fjord_GK_VOS_16. september_2022

6

Punkt 1. Velkomst
Mødet starter med en gensidig præsentationsrunde.
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Sekretariatets bemærkninger
Dagsordenen planlægges normalt i samarbejde med Gudenåkomitéens formand.
Da formanden først findes på indeværende møde, er nærværende dagsorden planlagt administrativt
af Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe med udgangspunkt i de punkter, som den afgående
komité blev præsenteret for 29. oktober 2021.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 25. marts 2022 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt med den ændring, at behandlingen af punkt 3 blev afviklet som første punkt
efter pausen.
Dette var muligt, som følge af, at repræsentanten fra Syddjurs Kommune var indforstået med, at
Formand og Næstformand for Gudenåkomitéen også varetager funktionen som Formand og
Næstformand for VandOplandsStyregruppen for Randers Fjord oplandet
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Punkt 3. Konstituering af Gudenåkomitéen og VandOplandsStyregruppen for Vandopland
1.5 - Randers Fjord (VOS) 2022 - 2025
Baggrund
I alt 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord kan optages som medlemmer af
Gudenåkomitéen. Følgende 7 kommuner har ønsket medlemskab af Gudenåkomitéen (alfabetisk
arrangeret): Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg.
Som følge af § 6 i Gudenåkomitéens vedtægter (bilag 1) vedr. valg af formand og næstformand,
konstituerer Gudenåkomitéen sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver
funktionsperiode.
De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som
VOS. Som det fremgår at §6 i vedtægterne for Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 Randers Fjord (bilag 3), varetages funktionen som formand og næstformand af Formand og
næstformand i Gudenåkomitéen medmindre Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers
Fjord beslutter andet.

Sekretariatets bemærkninger
Formandskabet har været varetaget af forskellige kommuner siden Gudenåkomitéen overgik fra
amterne til kommunal regi ifm. strukturreformen i 2007:
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Favrskov Kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune
Randers Kommune

2007 - 2009
2010 - 2011
2012 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2017
2018 - 2021

I perioden 2010-2017 var formandskabet 2-årigt, men som følge at en vedtægtsændring følger
formandskabets funktionsperiode nu den kommunale valgperiode.

Bilag
Bilag 1: Vedtægter for Gudenåkomitéen
Bilag 2: Forretningsorden for Gudenåkomitéen
Bilag 3: Vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Bilag 4: Forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS)
konstituerer sig selv med formand og næstformand

Beslutning
Formand for Gudenåkomitéen samt Vandoplandsstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
(VOS) i perioden 2022 – 2025 er Rune Kristensen (Silkeborg Kommune)
Næstformand for Gudenåkomitéen samt Vandoplandsstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers
Fjord (VOS) i perioden 2022 – 2025 er Karen Lagoni (Randers Kommune)
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Punkt 4. Introduktion til Gudenåkomitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder
Baggrund
Gudenåkomitéen startede som Gudenåudvalget, der blev etableret af de daværende amter i
1970’erne efter den såkaldte Gudenåundersøgelse, der i 1973-1975 undersøgte Gudenåens
forureningstilstand. I 1980’erne blev Gudenåudvalget til Gudenåkomitéen, og efter
kommunalreformen i 2007 blev komitéen reetableret i sin nuværende form som et tværkommunalt
formaliseret samarbejde med fokus på benyttelse og beskyttelse af Gudenåsystemet.
Af de 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord, som kan optages som
medlemmer af Gudenåkomitéen, har 7 kommuner, hvor Gudenåen løber igennem, valgt
medlemskab i perioden 2022-2025. Som introduktion til Gudenåkomitéens nye medlemmer
skitseres herunder Gudenåkomitéens arbejdsform og arbejdsområder (se endvidere bilag 1 og 2 til
foregående dagsordenpunkt samt Gudenåkomitéens hjemmeside for en beskrivelse af komitéens
formål og beslutningskompetence).
Gudenåkomitéens arbejdsform
Gudenåkomitéens primære interne kommunikationskanal er komitéens møder. Gudenåkomitéen
holder 3-4 møder årligt. Møderne placeres traditionelt rundt om i medlemskommunerne, fortrinsvis
Gudenånært eller tæt på områder, hvis besigtigelse er relevant ift. Gudenåkomitéens arbejdsområde.
Til Gudenåkomitéen er tilknyttet et Sekretariat, bestående af Sekretariatschef samt koordinator.
Sekretariatet er placeret i Silkeborg kommune og ledes af en chef herfra.
Sekretariatet indkalder til Gudenåkomitéens møderække. På møderne kan Gudenåkomitéen
medtage embedsmænd som tekniske bisiddere. Møderne er derudover lukkede.
Dagsordenerne forberedes ved møder mellem Sekretariatet og en embedsmandsgruppe med
repræsentanter fra medlemskommunerne, samt et formøde mellem Sekretariatet og komitéens
formand. Dagsordensmaterialet ligger online på Gudenåkomitéens hjemmeside én uge før mødets
afholdelse. Sekretariatet protokollerer et beslutningsreferatet, som godkendes af Gudenåkomitéen
på mødet, og herefter offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside.
Gudenåkomitéens økonomi
Gudenåkomitéens arbejde finansieres med et bidrag fra hver enkelt kommune efter en
fordelingsnøgle, der svarer til den enkelte kommunes arealandel af det samlede opland. Forslag til
anvendelse af midlerne forlægges årligt Gudenåkomitéen. Gudenåkomitéens Sekretariat aflægger
årligt regnskab for Gudenåkomitéen (se senere dagsordenspunkt).
Gudenåkomitéens nuværende opgaver
Gudenåkomitéen er rådgivende overfor medlemskommunerne i opladet til Gudenåen og Randers
Fjord ift. natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. I den
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forbindelse står komitéen bag en række faglige udgivelser, som kan se på Gudenåkomitéens
hjemmeside (klik her for direkte link til Gudenåkomitéens publikationer). På komitéens hjemmeside
findes også en samling af de fleste undersøgelser vedrørende Gudenåen (klik her for direkte link til
disse undersøgelser). Indholdet af den faglige viden formidles bredt via hjemmesiden
videnomgudenaaen.dk.
Gudenåkomitéen har de seneste år haft et stigende fokus på klimatilpasning og ådalenes anvendelse
bl.a. gennem flere temamøder (klik her for direkte link til temamøder i perioden 2016-2021),
studieture (klik her for direkte link til Gudenåkomitéens studieture/studiedag 2011 - 2021), og
gennem komitéens arbejde med helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen (Gudenå
Helhedsplan). Gudenåkomitéen har nedsat en klimatilpasningsfølgegruppe, og er ifm. med politisk
behandling af helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen blevet anbefalet som
fremadrettet, tværkommunalt forum for klimatilpasning. Gudenåkomitéens vedtægter foreslås
derfor revideret, så de tydeligt afspejler fokusområdet (se senere dagsordenspunkt).
Komitéen har de senere år været med til at sætte dagsordenen på klimatilpasningsområdet både
regionalt og nationalt.
Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Danmark er opdelt i hovedvandoplande, og Gudenåen ligger i vandopland Randers Fjord.
For hvert hovedvandopland har Miljøministeriet fastlagt en ramme for etablering af vådområder og
ådalsprojekter, der skal fjerne kvælstof og fosfor som fastsat i de statslige vandområdeplaner.
Vandområdeplanerne udarbejdes for at leve op til kravene i EU´s Vandrammedirektiv.
I hvert hovedvandopland findes Vandoplandsstyregrupper (VOS), sammensat af kommunerne i
oplandet. Alle 13 kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord er obligatoriske
medlemmer af VOS, hvis vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag 3 og 4 til tidligere
dagsordenspunkt.
Formålet med VOS er at løse de kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning,
der forudsætter et tværkommunalt samarbejde. VOS har til formål at rådgive Miljøministeren på et
område, hvor den enkelte kommune i Vandoplandet til Randers Fjord ikke har selvstændig
kompetence.
Kommunerne i oplandet til Gudenåen har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS.
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er dermed faste punkter på Gudenåkomitéens møder.
Kommuner, der tillige er medlem af Gudenåkomitéen, repræsenteres i Vandoplandstyregruppe for
Vandopland 1.5 - Randers Fjord af Gudenåkomitémedlemmet. Kommuner, der ikke har valgt
medlemskab af komitéen, inviteres til at deltage i behandlingen af VOS dagsordenspunkterne på
komitéens møder, da de har beslutningskompetence i forhold til vandoplandsplanerne.
VOS udarbejder vandoplandsplaner, hvoraf mulige projekter til fjernelse af kvælstof (kaldet NVOP) og fosfor (kaldet P-VOP) med tilknyttet økonomi fremgår. VOS beslutter på det grundlag,
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hvilke projekter der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for og siden realiseres. På den
baggrund indsender de relevante kommuner ansøgninger i prioriteret rækkefølge til
Landbrugsstyrelsen. Det har dog de seneste år stort set ikke været nødvendigt med en prioritering,
da der har været behov for alle de projekter der kunne gennemføres. Arbejdet finansieres via søgte
statslige bevillinger.
Etablering af vådområder foregår bedst i tæt dialog med lodsejerne og landbrugets organisationer.
Derfor etablerede VOS i 2017 et samarbejde med landbrugets organisationer i oplandet, som frem
til nu har indebåret et årligt møde i forbindelse med et ordinært møde i Gudenåkomitéen/VOS,
foruden en løbende dialog.
Se også dagsordenspunkt om kvælstof – og fosforvandoplandsplaner.

Sejladsområdet
Gudenåkomitéens vedtægter fastligger, at komitéen skal følge udviklingen i den rekreative
anvendelse af vandsystemet. En stor del heraf er sejlads, og bilag 5 giver en gennemgang af
Gudenåen i et sejladsperspektiv.
Gudenåkomitéen administrerer tilladelsesordningen for udlejningskoncessioner,
registreringsordningerne for motoriseret sejlads, og registreringsordningen for ikke-motoriseret
gæstesejlads på strækningen fra Tørring-Klostermølle. Sekretariatet holder komitéen opdateret på
disse emner/ordninger på møderne. Orienteringen om sejladsområdet sker endvidere ved orientering
fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og dialogmøder med udlejerne med langturskoncessioner.
Sekretariatets sejladsrelaterede arbejde dækkes af indtægter fra koncessioner samt
registreringsordninger (se orienteringspunktet om regnskab for sejladsområdet 2021).
Gudenåkomitéens formålsparagraf fastligger, at komitéen ikke blot skal arbejde for en koordineret,
afbalanceret og sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse og beskyttelse af natur og miljø i
vandsystemet, men også de nære omgivende arealer. En del af Gudenåkommunernes rekreative
fokus er placeret i GudenåSamarbejdet, som oprindeligt blev lanceret af Gudenåkomitéen.
Gudenåkomitéen har holdt sig orienteret om rekreative tiltag i Gudenåen og Gudenålandet via
dagsordenspunkter og oplæg fra GudenåSamarbejdet (se senere dagsordenspunkt). Der er derudover
en tæt kobling og sparring mellem GudenåSamarbejdets netværkskoordinator og Gudenåkomitéens
Sekretariat.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner har ifølge
§16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel
på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, mulighed for at nedsætte et
Brugerråd, hvis opgave det er at rådgive kommunalbestyrelserne i de nedsættende kommuner i

13

spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen. Brugerrådet for Sejlads
på Gudenåen sammensættes af Gudenåkomitéen jf. Brugerrådets vedtægter (se senere
dagsordenspunkt).
Gudenåkomitéens Sekretariat står for Sekretariatsbetjeningen af Brugerrådet og indkalder til de 2
årlige møder og fører referat herfra. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for
Brugerrådet og står for mødetilrettelæggelse samt mødeledelsen.
Der er til sejladsområdet tilknyttet en sejladsteknikergruppe, hvori en repræsentant fra ovennævnte
7 kommuner deltager. Formålet med sejladsteknikergruppen er bl.a. at sikre en fælles koordineret
forvaltning af sejladsbestemmelser. Sejladsteknikergruppen deltager bl.a. i Brugerrådets møder.
Dagsordenerne er sammen med referaterne fra Brugerrådsmøderne offentligt tilgængelige på
Brugerrådets eget faneblad under Gudenåkomitéens hjemmeside, ligesom referaterne typisk
bilægges til Gudenåkomitéens dagsorden til orientering. På komitémøderne fremlægges
hovedpointerne af Sekretariatet.
Derudover orienteres Gudenåkomitéen på møderne om emner relevante for udlejningsvirksomheder
i Gudenåsystemet. Der indkaldes typisk til 2 årlige dialogmøder mellem Gudenåkomitéens
Sekretariat og fartøjsudlejere med langturskoncessioner i Gudenåsystemet og, i nødvendigt omfang,
kommunernes sejladsteknikere. Referater fra disse møder bilægges ligeledes Gudenåkomitéens
dagsorden til orientering.

Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
• Gudenåkomitéens medlemmer tager en indledende drøftelse om forventninger til
samarbejdet og samarbejdsformen i Gudenåkomitéen
Bilag
Bilag 5: Gudenåen i et sejladsperspektiv

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af Gudenåkomitéens 7
medlemskommuner samt de øvrige kommuner i oplandet, der ønsker at deltage i koordineringen af
vådområdeindsatsen i oplandet. Statens vandområdeplaner udpeget hvor stor en reduktion af
næringsstoftilførslen der skal opnås indenfor den pågældende planperiode, og det er også statens
vandområdeplaner der angiver hvilke virkemidler der skal anvendes. For hvert vandopland skal der
udarbejdes VandOplandsPlaner (VOPer), som løbende opdateres.
Der er to typer projekter: projekter der nedsætter udledningen af fosfor (P) til søer (P-vådområder),
og projekter der nedsætter mængden af kvælstof (N) der ledes ud i Randers Fjord (N-vådområder).
Fosfor-projekterne søger at udnytte de naturlige processer der bundfælder og binder fosfor når
vandløbsnære arealer lejlighedsvis oversvømmes, så søer der ligger nedstrøms ikke får tilført så
meget fosfor. Kvælstof-projekterne skal udnytte den naturlige fordampning af kvælstof der sker i
vandmættet jord, og indebærer oprettelsen af egentlige vådområder, hvor nogle arealer er permanent
oversvømmede.
Den kommunale vådområdeindsats startede i den første planperiode af statens vandplaner i 2010, og
er fortsat ind i anden planperiode, som egentlig udløb i 2021, men er forlænget med et år. Det er de
enkelte kommuner der er ansvarlige for at ansøge om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse
af projekterne. I 2017 blev der indgået en aftale mellem KL og Miljøstyrelsen, som indebærer at
Naturstyrelsen også kan fungere som projektejere, efter nærmere aftale med den/de berørte
kommuner. Kommunerne kan derfor også vælge at indgå et samarbejde med den lokale enhed af
Naturstyrelsen om at de står som projektejer. Naturstyrelsen Søhøjlandet inviteres således også med
til VOS-møderne.
VOS’en har ansvaret for at indmelde projekter til vandoplandsplanerne (VOPer), og sørge for at
projekterne lever op til statens rammekrav.
I 2016 vedtog VOSen en række principper for VOS-arbejdet. Principperne indebærer blandt andet,
at opgaven med løbende vedligeholdelse og opdatering af VOPerne er uddelegeret til det
administrative niveau, og at VOSen informeres om eventuelle ændringer ved møder mindst hvert
halve år. Dette gøres i praksis ved at der på hvert møde i Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord
indgår et punkt hvor der informeres om seneste status for arbejdet med vådområder.
Vådområdeprojekter starter med en forundersøgelse, som består af en ejendomsmæssig og en
teknisk del. Forundersøgelserne skal klarlægge om lodsejerne er positivt indstillede, og om det rent
teknisk kan lade sig gøre at gennemføre et projekt der lever op til statens krav om effekt,
omkostningseffektivitet osv. Hvis udfaldet af forundersøgelsen er positivt, søges der om tilskud til
gennemførelse af projektet. I gennemførelsen af projekterne indgår der som oftest en jordfordeling.
Processen fra ansøgning om tilskud til gennemførelse af forundersøgelsen til projektet er
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gennemført kan tage flere år. Derfor er der på nuværende tidspunkt både projekter der blev
påbegyndt i 1. planperiode (2009 – 2015) og 2. planperiode (2016 – 2021) under gennemførelse.
VOSen sekretariatsbetjenes af Viborg Kommune. VOS Sekretariatet indsamler informationer til den
løbende opdatering af VOPerne hos medlemskommunerne, forbereder VOS-delen af dagsordenen
til møder i Gudenåkomitéen/VOS og den tilhørende embedsmandsgruppe, og deltager i tværgående
møder med KL og de statslige styrelser, der har ansvaret for indsatsen.
I 2017 blev der etableret et dialogforum mellem VOSen og landbrugets organisationer i oplandet til
Randers Fjord. På et årligt møde drøftes emner af fælles interesse i forhold til at nå i mål med den
kollektive indsats for at forbedre vandmiljøets tilstand. VOSen og landbrugets organisationer har
ved flere lejligheder sendt fælles breve til de ansvarlige ministerier, med bemærkninger til
ordningerne og indsatsernes organisering.
VOS-sekretariatets bemærkninger
Den afgåede Gudenåkomité/VOS anbefalede, at den nye VOS fortsatte dialogen med landbruget
ved et årligt møde. Den anbefalede også, at VOSen prioriterede at deltage i indvielser af
gennemførte vådområdeprojekter.
N-VOP:
VP1: Planen er senest opdateret d. 11. februar 2022. Slutdato for projektet Drostrup
Enge (Favrskov Kommune) blev her udsat fra 2021 til 2024. Der er derudover to
gennemførte projekter og yderligere et der er under gennemførelse.
VP2: Planen er senest opdateret d. 16. marts 2022. Opdateringen bestod i at projektet
Tange Å (Silkeborg Kommune) fik tilsagn til gennemførelse. Der er nu ét projekt der
er gennemført (Velds Møllebæk i Viborg Kommune) og 9 projekter under
gennemførelse.

P-VOP:
VP1: De to projekter der indgik i planen i første planperiode er gennemført, så planen
opdateres ikke længere.
VP2: Planen er senest opdateret d. 11. februar 2022. Et projekt blev opgivet på grund
af lodsejermodstand. Der er nu to projekter tilbage i planen, begge er under
gennemførelse.
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Lavbunds-VOP:
VOSen har ikke ansvar for lavbunds-projekter i oplandet, men den afgåede VOS ønskede alligevel
at blive holdt opdateret om status. VOS-sekretariatet holder lavbunds-VOPen opdateret.
Lavbundsprojekternes formål er primært at reducere landbrugets udledning af CO2 gennem
udtagning af lavbundsjorde med højt indhold af organisk stof fra omdrift, og etablering af naturlig
hydrologi på arealerne. Projekterne gennemføres af kommunerne eller Naturstyrelsen, og følger
samme procedurer som P- og N-projekterne. Planen er senest opdateret d. 11. februar 2022, hvor
projektet i Galten enge (Favrskov Kommune) blev udsat til udgangen af 2022.

Bilag
Bilag 6: Sammenfatning af N- og P-vandoplandsplaner for 1. og 2. planperiode inkl. kort
Bilag 7: Kort over placering af lavbundsprojekter i oplandet til Randers Fjord_oktober 2021
Bilag 8: Principper for VOS-arbejdet_2016

Indstilling
VOS-sekretariatet indstiller, at
•
•
•

Orienteringen tages til efterretning
Gudenåkomitéen/VOSen beslutter, om den vil fortsætte samarbejdet med landbrugets
organisationer ved et årligt dialogmøde
Gudenåkomitéen/VOSen beslutter om deltagelse i indvielser af vådområdeprojekter skal
prioriteres

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Gudenåkomitéen/VOS ønsker at forsætte de årlige dialogmøder med Landbrugets organisationer
inkl Bæredygtigt Landbrug, samt at gøre sig mere synlige fx ved deltagelse i indvielser af
vådområdeprojekter.
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Punkt 6. Vandområdeplan III (VPIII)
Baggrund
Statens vandområdeplaner udarbejdes for at leve op til EU´s Vandrammedirektivs krav til en god
tilstand i grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav. Planerne er opdelt i planperioder, og udkastet til
vandområdeplaner for 3 planperiode (2021 – 2027) blev, med et års forsinkelse, sendt i 6 måneders
offentlig høring den 22. december 2021. Alle kan indgive høringssvar via et digitalt værktøj.
Svarene skal indsendes senest den 22. juni 2022.
Vandområdeplanerne er informationsdokumenter, som indeholder de planer som miljøministeren
har lagt for at opnå en forbedret miljøtilstand i konkrete vandforekomster, de nødvendige
foranstaltninger der skal iværksættes, og en tidsplan. Planerne er en videreførelse af de tidligere
planer, med et opdateret vidensgrundlag.
Vandområdeplanerne indeholder, foruden en specificering af hvilke kollektive og målrettede
indsatser der skal gennemføres for at opnå den nødvendige reduktion af tilførslen af næringsstoffer
til søer og kystvande, også en samlet liste over hvilke indsatser der skal gennemføres for forbedret
spildevandsrensning, hvilke restaureringsindsatser der skal gennemføres i vandløbene, hvilke søer
der skal restaureres, og hvilke indsatser for reduktion af udledning af miljøfarlige stoffer og for
opnåelse af god tilstand af vores grundvand der skal gennemføres.
Vandoplandsstyregruppen for oplandet til Randers Fjord har særligt ansvar for de kollektive
virkemidler N-vådområder og P-vådområder, samt vandløbsindsatserne.
I forhold til vandløbsindsatserne fungerede VOSen som politisk styregruppe for den proces, der i
2019-20 ledte til kommunernes anbefalinger af hvilke restaureringsindsatser der skulle gennemføres
i 3. planperiode, efter inddragelse af en bred kreds af interessenter i Vandrådet for Randers Fjordoplandet.
Der vedlægges links til Miljøstyrelsens faktaark om Vandområdeplanerne.
VOS-sekretariatets bemærkninger
Vandområdeplanerne og VOSens opgaver er et omfattende emne. Derfor er der afsat et ekstra møde
(planlagt til 22. april 2022) i Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord til at drøfte det mere indgående.
Et af de vigtigste punkter på mødet den 22. april 2022 er afgivelse af et høringssvar på udkastet til
vandområdeplaner for 3. planperiode.
I forbindelse med de to foregående vandplanperioder (2009 – 2015 og 2016 – 2021) er der
udarbejdet et fælles høringssvar fra alle kommunerne i oplandet. Disse høringssvar kan findes på
Gudenåkomitéens hjemmeside.
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Der er mulighed for at indsende et samlet høringssvar også denne gang. Et eventuelt høringssvar
skal dog godkendes politisk i alle kommunerne. Da denne proces er forholdsvis tidskrævende, er det
nødvendigt at beslutte allerede på dette møde, om der skal udarbejdes et fælles høringssvar.
Landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord opfordrede på det seneste dialogmøde med
Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord til, at der udarbejdes et fælles høringssvar.
Hvis Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord ønsker at indsende et høringssvar, eventuelt sammen
med landbrugets organisationer, skal de overordnede emner fastlægges på indeværende møde,
således at embedsværket i kommunerne og landbrugets organisationer kan udarbejde et udkast til
høringssvar, der efterfølgende kan godkendes på mødet den 22. april.

Landbrugets organisationer inviteres til dialogmøde den 22. april, hvis Gudenåkomitéen/VOS
Randers Fjord beslutter at fortsætte dialogmøderne under dagsordenspunkt 5.
Emner der evt. kan indgå i et høringssvar:
•
•
•
•

Forslag til lokal organisering af indsatsen, for at sikre vi når i mål
Forslag der kan sikre at kommunerne har de fornødne ressourcer til opgaven
Forslag til at gøre tilskudsordningerne mere attraktive for de lodsejere der skal lægge jord til
Opfordring til at sikre koordinering af indsatserne, og undgå at flere aktører ”konkurrerer”
om de samme arealer

Links
Links til Miljøstyrelsens faktaark om Vandområdeplanerne
Faktaark om VPIII generelt
Faktaark om VPIII - vandløb
Faktaark om VPIII - søerne

Indstilling
VOS-sekretariatet indstiller, at
•
•
•

Gudenåkomitéen/VOSen drøfter og beslutter om der skal laves et fælles høringssvar til
udkastet til vandområdeplaner for 3. planperiode
Gudenåkomitéen/VOSen drøfter og beslutter, om et eventuelt høringssvar skal udarbejdes
sammen med landbrugets organisationer
Gudenåkomitéen/VOSen drøfter og beslutter hvilke overordnede emner der skal indgå i et
eventuelt høringssvar

19

Beslutning
Gudenåkomitéen/VOS ønsker at fremsende et fælles høringssvar.
Gudenåkomitéen/VOS ønsker at høringssvar eller dele heraf udarbejdes med Landbrugets
organisationer.
Gudenåkomitéen/VOS ønsker, at sammenhæng i økosystemet indgå som en del af høringssvar.
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Punkt 7. Klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne
Baggrund
Formålet med dette punkt er, at kommunerne holder hinanden opdaterede om lokale
vandstandsudfordringer, klimatilpasningstiltag mm.
Sekretariatets bemærkninger
Coast to Coast projektet C12 Gudenåen
De 7 Gudenåkommuner og Skanderborg Forsyning har igennem EU projektet Coast to Coast haft et
delprojekt omkring Gudenåen (C12). Projektet har arbejdet tæt sammen med helhedsplanen for
vandhåndteringen langs Gudenåen, da begge projekter har fokus på at arbejde med
oversvømmelsesproblematikker langs Gudenåen. C12 projektet er i sin afsluttende fase og det
samlede Coast to Coast projekt løber til og med udgangen af 2022. Hovedaktiviteten i projektet har
derfor fokus på at afrapportere og få afsluttet de sidste opgaver.
Projektlederen for C12 vil på mødet give en kort status på C12 projektet og hvad status er.
Gudenå helhedsplan.
Gudenå helhedsplanen er godkendt i 6 af de 7 Gudenåkommuner. Skanderborg kommune behandler
helhedsplanen i marts måned 2022. Dermed forelægger et fælles vidensgrundlag, som
Gudenåkommunerne ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs Gudenåen
tager udgangspunkt i og samarbejder med andre kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant.
Der arbejdes fortsat videre med Gudenå ift. spørgsmålet om vandhåndtering. Der henvises i denne
sammenhæng til punktet om regulativrevision samt info i dette punkt om landskabsanalyse.

Landskabsmæssig analyse af Gudenådalen ifm. pilotordning for helhedsplanlægning i
vandløbsoplande.
Gudenåen er optaget i en pilotordning for helhedsplanlægnings i vandløbsopland, som er udsendt
fra Miljøstyrelsen og som er en del af arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan. Storå og
Kongeåen er ligeledes optaget i ordningen.
Som en del af ordningen var der afsat 3. mio. kr., som de deltagende oplande kun ansøge om
målrette tekniske analyser. I Gudenåen er der ansøgt, og fået tilsagn, til 2 initiativer. Et pilotarbejde
med afprøvning af Machine Learning ift. prognose af vandstanden samt en landskabsmæssig
analyse for Gudenådalen. Sidstnævnte er med inspiration fra arbejdet omkring Nørreådalen med en
landsskabsstrategi.
Der er igangsat et samarbejde i 2022 med Københavns Universitet, som også er dem, der har
gennemført arbejdet omkring Nørreådalen. Henrik Vejre er daglig kontaktperson for arbejdet og
sidder som professor i sektionen for Landskabsarkitektur og planlægning.
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Projektlederen for pilotordningen vil give en status på arbejdet, og Peter Stubkjær Andersen fra
Københavns Universitet vil holde et virtuelt indlæg om hvorfor et arbejde med en landskabsanalyse
kan være relevant, og hvad deres erfaringer er hermed.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
•
•
•

Gudenåkomitéen tager orienteringen om C12 til efterretning.
Gudenåkomitéen tager orienteringen om Gudenå helhedsplan til efterretning.
Gudenåkomitéen tager orienteringen om den landskabsmæssige analyse til efterretning.

Beslutning
Orienteringerne blev taget til efterretning.
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Punkt 7. Revisionsforslag - Gudenåkomitéens vedtægter og forretningsorden
Baggrund
Vedtægten for Gudenåkomitéen træder i kraft ved godkendelse på møde i Gudenåkomitéen og
efterfølgende vedtagelse i de respektive byråd. Sidste komitégodkendelse var 25. september 2015,
og byrådsgodkendelserne var gennemførte d. 27. januar 2016.
Gudenåkomitéens interesseområde har siden udvidet sig til at omhandle klimatilpasning, ligesom
interessentinddragelse har fået større fokus. Ifm. de 7 Gudenåkommuners kommunalbestyrelser
godkendelse af Gudenå Helhedsplan indstilles Gudenåkomitéen til at blive tværkommunal, politisk
forum for klimatilpasning i Gudenåen. Denne formulering lægger sig op ad kommunernes tiltrådte
vision for håndtering af vand i Gudenåen og opland
Sekretariatet præsenterer på mødet udkast til en revideret vedtægt, der bredere afspejler komitéens
fokusområder, samt en mindre ændring i komitéens forretningsorden af praktisk karakter.
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéen har frem til nu været ”et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens
benyttelse og beskyttelse”. Sekretariatet foreslår dette ”slogan” ændret til at afspejler komitéens
nuværende fokus på klimatilpasning. Ny ordlyd bliver fremadrettet ” et samarbejde mellem
Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse”.
Ordlyden findes ifm. både vedtægter og forretningsorden.
Vedtægterne. Sekretariatet forslår følgende ændringer i §2 (formålsparagraffen) i Gudenåkomitéens
vedtægter:
Nuværende formulering

Ændringsforslag (= rødt markeret) - ordlyd

§ 2. Formål
Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle
medlemskommunerne i oplandet til Gudenåen og
Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt
rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.
Komitéen skal særligt arbejde for en koordineret,
afbalanceret og sammenhængende indsats for
rekreativ anvendelse og beskyttelse af natur og
miljø i vandsystemet og de nære omgivende arealer.

§ 2. Formål
Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle
medlemskommunerne i oplandet til Gudenåen og
Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse,
klimatilpasning samt rekreativ anvendelse af
Gudenåens vandsystem. Komitéen skal særligt
arbejde for en koordineret, afbalanceret og
sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse,
et helhedsorienteret fokus på klimatilpasning, og
beskyttelse af natur og miljø i vandsystemet og de
nære omgivende arealer. Gudenåkomitéen skal søge
politisk og faglig indflydelse nationalt.

Gudenåkomitéen har med sit engagement i og helhedsorienterede fokus på ådalsbenyttelse været
med til at sætte dagsordenen regionalt og nationalt inden for klimatilpasning, hvorfor en passus om
at søge politisk og faglig indflydelse national foreslås tilføjet formålsparagraffen.
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Sekretariatet forslår følgende ændringer i §3 i Gudenåkomitéens vedtægter (komitéens opgaver):
Nuværende formulering
§ 3. Opgaver

Ændringsforslag (= rødt markeret) - ordlyd
§ 3. Opgaver

Komitéens arbejdsområde er vandområderne i
Gudenåens vandsystem inkl. Randers Fjord og
landarealer, hvor der er snæver sammenhæng mellem
natur- og miljøforhold og/eller arealanvendelsen i vandet
og på land.

Komitéens arbejdsområde er vandområderne i Gudenåens
vandsystem inkl. Randers Fjord og landarealer, hvor der
er snæver sammenhæng mellem natur- og miljøforhold
og/eller arealanvendelsen i vandet og på land.

Gudenåkomitéen skal:
• Følge udviklingen i natur-, miljø- og
forureningsforhold i Gudenåens vandsystem, herunder
holde sig ajour med resultaterne af den statslige
overvågning.
• Følge udviklingen i den rekreative anvendelse af
vandsystemet og de vandnære arealer og vurdere
mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i
den rekreative anvendelse af områderne.
• Drøfte indsatser til beskyttelse af natur- og miljø i
oplandet til Randers Fjord og prioritering af de
forskellige anvendelsesinteresser i og omkring
vandområderne.
• Udgøre de deltagende kommuners organ for fælles
udtalelser til og samarbejde med andre myndigheder om
Gudenåen og dens opland.
• Medvirke til en koordinering af planlægning
vedrørende miljø, natur og rekreative forhold omkring
Gudenåen og Randers Fjord.
• Stille forslag til naturgenopretningsprojekter eller
lignende projekter af betydning for større dele af
Gudenåsystemet. Dette vil typisk omhandle Gudenåens
hovedløb, inkl. Randers Fjord og arealer heromkring
samt projekter af generel betydning omkring sidetilløb.

Gudenåkomitéen skal:
• Følge udviklingen i natur-, miljø- og forureningsforhold
i Gudenåens vandsystem, herunder holde sig ajour med
resultaterne af den statslige overvågning.
• Følge udviklingen i den rekreative anvendelse af
vandsystemet og de vandnære arealer og vurdere
mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i
den rekreative anvendelse af områderne.
• Drøfte indsatser til beskyttelse af natur- og miljø i
oplandet til Randers Fjord og prioritering af de forskellige
anvendelsesinteresser i og omkring vandområderne.
• Udgøre de deltagende kommuners organ for fælles
udtalelser til og samarbejde med andre myndigheder om
Gudenåen og dens opland.
• Medvirke til en koordinering af planlægning vedrørende
miljø, natur, klimatilpasning og rekreative forhold
omkring Gudenåen og Randers Fjord
• Stille forslag til naturgenopretningsprojekter eller
lignende projekter af betydning for større dele af
Gudenåsystemet. Dette vil typisk omhandle Gudenåens
hovedløb, inkl. Randers Fjord og arealer heromkring samt
projekter af generel betydning omkring sidetilløb.
• Være tværkommunal, politisk forum for klimatilpasning
i Gudenåen
• Anbefale løsninger i spørgsmål om klimatilpasning og
bidrage til, at der tages afsæt i en fælles forståelse af
problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den
enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen
kommune
• Medvirke til interessentinddragelse i tværkommunale
emner inden for komitéens opgaveområde
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Paragraffen om komitéens opgaver (§3) foreslås dermed udvidet med 3 passager.
Den første passage stammer fra Gudenåkomitéens anbefaling om Gudenåkomitéens
fremadrettede rolle på klimatilpasningsområdet ifm. kommunalbestyrelsernes behandling af
Gudenå Helhedsplan.
Den anden passage stammer fra den vision om klimatilpasning, som Gudenåkomitéen på
møde 21. juni 2019 anbefalede til de 7 Gudenåkommuner
Den sidste passage tydeliggør komitéens fokus på interessentinddragelse.

Da godkendelsesprocessen for vedtægtsændringer kræver behandling i alle medlemskommunernes
kommunalbestyrelser, er der anvendt overordnede formuleringer for at sikre vedtægten lang levetid.

Gudenåkomitéens forretningsorden. Ift. Gudenåkomitéens forretningsorden, fastligger vedtægternes
§ 7, at Gudenåkomitéen selv fastsætter selv sin forretningsorden.
Der foreslås en mindre ændring af forretningsordenens §2 (møder), hvor tilbagemelding til
Gudenåkomitéens Sekretariatet vedr. mødedeltagelse foreslås ændret fra senest 5 dage til senest 8
dage inden mødes afholdelse:
Nuværende formulering

Ændringsforslag (= rødt markeret) - ordlyd

§2. Medlemmerne skal underrette
Gudenåkomitéens Sekretariat om, hvorvidt de
deltager eller ikke deltager i mødet, senest 5
dage inden dettes afholdes. Suppleanter
deltager ved medlemmers annoncerede fravær,
og indkaldes af Sekretariatet

§2. Medlemmerne skal underrette
Gudenåkomitéens Sekretariat om, hvorvidt de
deltager eller ikke deltager i mødet, senest 8
dage inden dettes afholdes. Suppleanter
deltager ved medlemmers annoncerede fravær,
og indkaldes af Sekretariatet

At hæve antallet af dage til senest stillingtagen til mødedeltagelse fra 5 til 8 øger sandsynligheden
for suppleantdeltagelse ved afbud og sikrer en opdateret deltagerliste i den udsendte dagsorden
(udgår senest 7 dage før mødets afvikling).
Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen godkender forslag til revideret vedtægt for Gudenåkomitéen.
• Gudenåkomitéen anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende de reviderede vedtægter for
Gudenåkomitéen.
• Gudenåkomitéen godkender ændringsforslaget til komitéens forretningsorden
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Beslutning
Gudenåkomitéen godkender ændringsforslag til både Gudenåkomitéens vedtægter og
forretningsorden.
Gudenåkomitéen anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende de reviderede vedtægter for
Gudenåkomitéen.
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Punkt 9. Orientering om regulativer og regulativrevision
Baggrund
Vandløbsregulativer skal ifølge vandløbsloven revideres med jævne mellemrum, således
regulativerne bliver ajourført med eksempelvis ændringer i plangrundlaget, der har indflydelse på
vandløbet siden sidste revision, opdateret lovgivning og plangrundlag mm.
Arbejdet med regulativer og regulativrevision foregår ikke i Gudenåkomitéen, men
Gudenåkomitéen holdes opdateret på området da komitéens arbejdsområde er vandområderne i
Gudenåens vandsystem inkl. Randers Fjord og landarealer, hvor der er snæver sammenhæng
mellem natur- og miljøforhold og/eller arealanvendelsen i vandet og på land.

Sekretariatets bemærkninger
I samarbejdet mellem Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om revision af det
fælleskommunale regulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg – Randers, blev der i 2015
nedsat en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra de fire kommuners politiske
fagudvalg. Som følge af kommunalvalget 2021 gennedsættes der en styregruppe for regulativet
Silkeborg – Randers.
Der orienteres på mødet også om Silkeborg Kommunes arbejde med udarbejdelsen af regulativ for
Gudenåen fra Silkeborg Langsø til indløbet til Tange Sø.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen om regulativer og regulativrevision til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 10. Sammensætning af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022 - 2025
Baggrund
Funktionsperioden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) følger den
kommunale funktionsperiode, og der skal derfor nedsættes et nyt Brugerråd. Ifølge § 3,3 i
Brugerrådets vedtægter sammensættes Brugerrådet af Gudenåkomitéen på en sådan måde, at en så
bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Der er jf. vedtægternes §
3,2 plads til maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet. Brugerrådets vedtægter findes via dette link.
Der er informeret offentligt om muligheden for at komme Brugerrådet 2022 - 2025 via
Gudenåkomitéens hjemmeside, kommunernes hjemmesider samt dagspressen. Interessefællesskaber
med relation til sejladsen på Gudenåen har derfor frem til 31. januar 2022 kunne fremsende
begrundede ansøgninger til Sekretariatet mhp. at komme i betragtning en af de 15 pladser.
Sekretariatet præsenterer på mødet ansøgerfeltet med henblik på, at Gudenåkomitéen sammensætter
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022 - 2025.
Sekretariatets bemærkninger
Sekretariatet har i alt modtaget 19 rettidige begrundede ansøgninger om medlemskab, og der er
således indkommet flere ansøgninger end der er pladser i Brugerrådet.
Ansøgerfeltet inddelt i kategorier/interessefællesskaber
Lodsejere
Fartøj
Fartøj
Fartøj
for motor
uden motor
for sejl

Andre

Danmarks
Sportsfiskerforbund

*** DN,
Skanderborg

** Ålauget GST Silkeborg
& Gudenådalens Motorbådklub
Lodsejerforening

Dansk Kano og
Kajak Forbund

Mossø
Ulstrup
Lodsejerforening Marina

Dansk Forening
for Rosport

Silkeborg
Fiskeriforening

Friluftsrådet,
Region Midt

NST,
Søhøjlandet

Foreningen af
kanoudlejere på
Gudenåen

* Skanderborg
Lystfiskerforening

***DOF,
Østjylland

*Randers
Motorbådsklub

* Silkeborg
Sejlklub

Fiskeri

Tange Roklub
*Vestbirk Kanoog Fritidslaug
Silkeborg
Kajakklub
3
3
6
1
3
* = ikke tidligere medlem, ** = sidstnævnte part i fællesansøgningen var medlem 2018-2021,
*** = forening repræsenteret i Brugerrådet 2018-2021 v. en anden lokalforening

3
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Der har været stor interesse fra tidligere Brugerrådsmedlemmer i at fortsætte i en ny 4-årig periode.
Blot 4 ansøgerne er helt nye: Randers Motorbådsklub, Silkeborg Sejlklub, Skanderborg
lystfiskerforening, samt Vestbirk Kano- og Fritidslaug.
De begrundede ansøgninger om medlemskab fremgår af bilag 9, og bilag 10 angiver bemærkninger
til ansøgerfeltet 2022 – 2025.

Ansøgerfeltet er drøftet i hhv. teknikergruppen for Sejlads på Gudenåen samt Gudenåkomitéens
Embedsmandsgruppe, der har følgende bemærkninger og anbefalinger:
Formålet med Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er at rådgive i spørgsmål om
kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen1. Da kommunerne ønsker så bred en
rådgivning så muligt fastligger Brugerrådets vedtægter, at den sammensætning skal ske, så en så
bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås.
Som det fremgår af det samlede ansøgerfelt, er der flest interessefællesskaber i kategorien ”fartøjer
uden motor”. Dette kan afspejle, at andelen af Gudenåen, hvor offentlighedens ikke-motoriserede
sejlads må udøves er væsentligt større end hvor offentlighedens motoriserede sejlads må finde sted2.
Dette kan tale for at tildele flere pladser til ansøgere, der sejler uden motor frem for at tilstræbe en
mere ligelig fordeling pr. kategori.

Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler på denne baggrund en af følgende to sammensætninger af
Brugerrådet til den kommende funktionsperiode:
Model 1, hvor hovedudvælgelseskriteriet er, at landsdækkende foreninger/forbund vægtes
over lokale foreninger i kategorier med flere ansøgere. Landsdækkende foreninger/forbund
har større arealmæssig- og medlemsmæssig dækning end lokale foreninger.
eller
Model 2, hvor hovedudvælgelseskriteriet er, at lokale foreninger vægtes over
landsdækkende foreninger/forbund i kategorier med flere ansøgere. Mindre, lokale
foreninger repræsenterer en lokal forankret interesse/lokal viden.

1

jf. §16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen
med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
2

Motoriseret sejlads er forbudt på strækningen Tørring-Klostermølle, der meste af Nørreåen, og er forbeholdt lodsejere
på strækningen fra Ringvejsbroen i Silkeborg til Tange Sø og lodsejer/klubmedlemmer på Tange Sø.
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Model 1: Forbund > lokalforening

Model 2: Lokalforening > Forbund

Ålauget GST & Gudenådalens Lodsejerforening
NST, Søhøjlandet
Silkeborg Motorbådklub
Silkeborg Sejlklub
DN, Skanderborg
Randers Motorbådsklub
Silkeborg Fiskeriforening
Friluftsrådet
DOF, Østjylland
Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen
Vestbirk Kano- og Fritidslaug
Silkeborg Kajakklub
Dansk Forening for Rosport
Dansk Kano og Kajak Forbund
Danmarks Sportsfiskerforbund

Ålauget GST & Gudenådalens Lodsejerforening
NST, Søhøjlandet
Silkeborg Motorbådklub
Silkeborg Sejlklub
DN, Skanderborg
Ulstrup Marina
Silkeborg Fiskeriforening
Friluftsrådet
DOF, Østjylland
Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen
Vestbirk Kano- og Fritidslaug
Silkeborg Kajakklub
Skanderborg Lystfiskerforening
Randers Motorbådsklub
Tange Roklub

Ingen plads
Skanderborg Lystfiskerforening
Ulstrup Marina
Tange Roklub
Mossø Lodsejerforening

Ingen plads
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Danmarks Sportsfiskerforbund
Mossø Lodsejerforening

I model 1 er der fjernet en lokalforening fra hver af kategorierne ”Fartøj for motor”, ”Fartøj uden
motor” samt ”Fiskeri”.
I begge modeller tiltænkes Mossø Lodsejerforening ikke et sæde. Da formålet med Brugerrådet er
rådgivning af kommunerne i deres administration af sejladsbekendtgørelsen anbefales det ikke at
tildele plads til en ansøger geografisk placeret i et område med begrænset sejlads.
Bilag
Bilag 9: Oversigt over begrundede ansøgninger om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen 2022-2025.
Bilag 10: Bemærkninger til ansøgerfeltet 2022 - 2025
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:
•

Gudenåkomitéen sammensætter Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022 – 2025.

30

Beslutning
Alle ansøgerne tildeles plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022 - 2025, idét
Gudenåkomitéen anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende et ændringsforslag i vedtægterne
for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra
maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer.
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Punkt 11. Økonomi. Orientering om regnskab for Gudenåkomitéen og sejladsområdet 2021
samt budgetforslag Gudenåkomitéen 2023
Baggrund
Regnskaberne for Gudenåkomitéen og Sejladsområdet 2021 underlægges revision i Silkeborg
kommune. Gudenåkomitéen orienteres hermed om årsresultaterne samt præsenteres for
budgetforslag for Gudenåkomitéen 2023.

Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéen kom ud af 2021 med et overskud på 3.020 kr. De højere lønudgifter til
koordinatoren ift. det det budgetterede skyldes en overenskomstmæssig lønkorrektion samt at
Gudenåkomitéens arbejde med klimatilpasning medførte en 56% af arbejdstiden lå i
Gudenåkomitéen (estimatet var 50%). Overskuddet er overført til Gudenåkomitéens budget for
2022.
Sejladsområdet endte også i plus. De uforbrugte midler overført fra 2020 (563.000kr.) svarer stort
set til de forbrugte midler i 2021 (521.930kr). De uforbrugte midler fra 2021 overføres til
sejladsbudgettet 2022, hvor de er øremærket udvikling af ny version af Gudenåkommunernes fælles
sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk.
Begge regnskaber placeres efter indeværende møde på Gudenåkomitéens hjemmeside.
Budgetforslag for Gudenåkomitéen 2023 samt disponering af midlerne ses sammen med de 2
regnskaber i bilagte økonomioversigt. Samlet set budgetteres medlemskommunernes bidrag til
Gudenåkomitéens arbejde i 2023 at være 660.000 kr. Dette er 60.000 kr. større end de foregående år
som følge af alm. prisudvikling og lønfremskrivning, samt forventet øget mødeaktivitet med
Gudenåkomitéens dialogfora. Disponeringen af midler er, med mindre justeringer, sammenligneligt
med tidligere års budgetter.

Bilag:
Bilag 11: Samlet økonomioversigt
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen om regnskaberne for hhv. Gudenåkomitéen og
Sejladsområdet 2021 til efterretning
• Gudenåkomitéen godkender disponeringen af midlerne i budgetforslaget for
Gudenåkomitéen 2023.

Beslutning
Orientering om regnskaberne for Gudenåkomitéen og Sejladsområdet 2021 blev taget til
efterretning.
Gudenåkomitéen godkendte disponeringen af midlerne i budgetforslaget for Gudenåkomitéen 2023.
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Punkt 12. GudenåSamarbejdet orienterer
Baggrund
Gudenåkomitéen har for år tilbage igangsat GudenåSamarbejdet - et frivilligt samarbejde mellem
Gudenåkommunerne, hvor der er fokus på GudenåLandet som attraktivt sted at bo, bruge og
besøge.
GudenåSamarbejdet blev i 2016 skilt ud fra Gudenåkomitéen og flyttet til et Borgmesterforum.
Gudenåkomitéen har siden holdt sig orienteret om GudenåSamarbejdets aktiviteter pga. de mange
snitflader til Gudenåkomitéens fokus på benyttelse og beskyttelse af den rekreative brug af åen.
GudenåSamarbejdets koordinator har årligt orienteret om status på aktiviteter og nye planer – typisk
sidst på året, når Handleplanen for det kommende år er vedtaget i Borgmesterforum.
Gudenåkomitéen er således siden 2016 blandt andet blevet orienteret om
• udviklingen af de digitale kort oplevgudenaa.dk, hvor der bl.a. er et tema om sejlads med
beskrivelse af de forskellige strækninger, angivelse af isætningssteder, overnatningspladser
m.v.
• udgivelsen af diverse trykte kort og korttavler og skiltning i Gudenålandskabet
• kommunernes koordinering af skiltning og formidling i Gudenåens opland
• udgivelsen af podcasten ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” og andre formidlings- og
markedsføringstiltag
• samarbejdet med turistorganisationerne, Naturstyrelsen, museerne m.v.
• det løbende samarbejde mellem Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets sekretariater
mhp. sammenhæng i formidling til de sejlende.

Gudenåkomitéen (2018 – 2021) anbefaler den siddende Gudenåkomité fortsat at holde sig orienteret
om GudenåSamarbejdets aktiviteter mindst en gang om året.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
• Gudenåkomitéen beslutter, at de fortsat orienteres om GudenåSamarbejdets aktiviteter mindst
en gang om året.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Gudenåkomitéen ønsker forsat at blive orienteret om GudenåSamarbejdets aktiviteter mindst en
gang årligt. Næste gang GudenåSamarbejdet orienterer, blev der opfordret til at afsættes længere tid
hertil på dagsordenen.
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Punkt 13. Gensidig orientering om øvrige Gudenårelaterede projekter
Workshops om Gudenåens landskab
Som opfølgning på den inddragelsesproces, som foregik i 2020 i regi af Coast to Coast projektet
C12 og Gudenå helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen, afvikles i ugerne 12- 14 2022 i alt tre
workshops om Gudenåen. De tre workshops tager udgangspunkt i strækningen fra Silkeborg til
Tangeværket, hvor en bred gruppe af både lokale, kommunale og regionale interessenter er inviteret
(invitation bilagt).
Formålet med de forskellige workshops er en forskningsmæssig undersøgelse af, hvordan man
sammen med lokale borgere, foreninger og beslutningstagere kan koble fortællinger om åen til
nutidig brug og problemstillinger, som herefter kan skabe grobund for nye idéer om fremtiden.
Ansvarlig for afvikling af arrangementerne er Miriam Jensen (PhD studerende ved Aalborg
Universitet, WSP Danmark og Skanderborg Forsyning), som arbejder med at udvikle nye måder at
inddrage lokale borgere på. Fokus er særligt på forhandlinger på tværs af forskellige interesser med
et fokus på forskellige tidsperspektiver og fortællinger om et sted.
Gudenåkomitéen inviteres til at deltage i workshop nr. 3 med titlen ” Den fremtidige Gudenå”.
Mødet afvikles torsdag d. 7. april 2022 kl. 16.00-19.00 på Ans Idræts og Kulturcenter (Ans Søpark
30, 8643 Ans By). Tilmelding sker ved at kontakte Miriam Jensen (miriamj@plan.aau.dk; 45 27 80
97 13) hurtigst muligt og senest 5 dage før mødet.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Bilag:
Bilag 12: Invitation til workshops om Gudenåen

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 14. Fastlæggelse af aktivitetsniveau 2022 - 2025
Baggrund
Dagens introduktion til komitéens arbejdsopgaver og ansvarsområder illustrerer hvad komitéen
traditionelt arbejder med. Komitéens arbejdsområde er dog ikke begrænset hertil jf. vedtægterne.
Sekretariatet præsenterer forslag til aktiviteter/aktivitetsniveau/fokusområder i funktionsperioden.
Sekretariatets bemærkninger
Samarbejdet omkring Gudenåen og Vandoplandet til Randers Fjord griber ind i mange kalendere
spredt i mange kommuner. Dertil kommer interessentinddragelse i form af dialogmøder.
Af effektivitetshensyn ligges op til afvikling af så mange aktiviteter på samme mødegang som
muligt, ligesom besigtigelser kun afvikles hvis det giver mening ift. komitéens arbejdsområde.

Forslag til aktivitetsniveau – møder:
Møder som Gudenåkomité/VandOplandsStyregruppe (VOS)
Komitéens møder er traditionelt placeret fredage (mødestart kl. 9). Mødefrekvensen har
varieret i komitéens levetid (mødeoversigt 2007-2021 kan via dette link ses på komitéens
hjemmeside), men var i sidste funktionsperiode 3 x ordinære møder pr. år.
Sekretariatet har lavet foreløbig reservationer til 3 ordinære møder i 2022 på denne
baggrund.
Desuden er reserveret tid til et ekstra møde, hvor der bl.a. er mulighed for at arbejde mere
med opgaver i regi af VOS (høringssvar til VPIII, se tidligere dagsordenspunkt) og
Gudenåkomitéens rolle som tværkommunalt forum for klimatilpasning, se tidligere
dagsordenspunkt).
Gudenåkomitéen drøfter om fredage fremadrettet skal være mødedag med mødestart kl. 9.

Møder med dialogfora
Gudenåkomitéens har i sin egenskab af VandOplandsStyregruppe (VOS) mødtes med
Landboforeningsformændene vedr. den kollektive indsats (fjernelse af kvælstof og fosfor) i
perioden 2017 - 2021. Dette har resulteret i flere fælles henvendelser til Christiansborg om
oplevede barrierer for målopfyldelse (link til de fælles henvendelser på Gudenåkomitéens
hjemmeside). Den afgåede Gudenåkomité anbefalede på møde d. 29. oktober 2021 den nye
Gudenåkomité/VOS at forsætte dialogen med landbrugets organisationer. Hvis anbefalingen
følges, foreslås landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord inviteret til et møde
hvert år i funktionsperioden.
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Gudenåkomitéen nedsatte i slutningen af sidste funktionsperiode ”Gudenåkomitéens
Klimatilpasningsfølgegruppe”. Følgegruppen inviteres ind efter behov (dog som
udgangspunkt én gang årligt) og fungerer indtil Gudenåkomitéen ved simpelt flertal vælger
at opløse den. I 2022 foreslås 2 møder med klimatilpasningsfølgegruppen som følge af
Gudenåkommunernes arbejde i 2022 med landskabsanalyse (se tidligere dagsordenspunkt).
Gudenåkomitéen nedsætter Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (se tidligere
dagsordenspunkt), og orienteres om Brugerrådets arbejde via mødereferater og orienteringer
fra Sekretariatet. Sekretariatet foreslår, at komitéen fremadrettet mødes med Brugerrådet som udgangspunkt en enkelt gang i funktionsperioden.

Gudenåkomitéen drøfter og fastlægger aktivitetsniveauet med ovennævnte dialogfora.

Forslag til aktivitetsniveau - øvrige aktiviteter/aktiviteter ”ude af huset”:
Ud over de møder, foreslå Sekretariatet hvert år yderligere 1-2 aktivitet(er). Aktiviteterne
kan variere fra år til år i både type og varighed.
Til inspiration kan nævnes, at Gudenåkomitéen har tidligere været på studiedage i Danmark
(en dags varighed), studieture i udlandet (to - tre dages varighed), ligesom der har været
afviklet konferencer og temamøder (fysisk/virtuelt) (link til aktivitetsoversigt på
Gudenåkomitéens hjemmeside).

Samlet aktivitetsforslag for funktionsperioden 2022 - 2025:
Mødeaktivitet:
• 3 x ordinære møder/år for Gudenåkomitéen/VOS (udgangspunktet er fysiske møder).
(i 2022 planlægges med ekstra møde bl.a. grundet VPIII).
• 1 x dialogmøde med Landboforeningsformænd/ år
• 1 x dialogmøde med Klimafølgegruppemøde/år.
(i 2022 planlægges med min. 2 møder med klimatilpasningsfølgegruppen)
• 1 x dialogmøde med Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i funktionsperioden
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Øvrige aktiviteter
•
•
•
•

2022 (studiedag, DK – forslag bilagt)
2023 (studietur, udlandet)
2024 (studiedag DK + evt. konference/temamøde)
2025 (temamøde eller studiedag)

Gudenåkomitéens drøfter og fastligger det samlede aktivitetsniveau for 2022-2025.

Bilag
Bilag 13. Udkast_Program for studiedag til Randers Fjord_GK_VOS_16. september_2022

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen drøfter og fastlægger aktivitetsniveauet med ovennævnte dialogfora.
• Gudenåkomitéens drøfter og fastligger det samlede aktivitetsniveau for 2022-2025, herunder
mødeafvikling.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Gudenåkomitéen ønsker, ud over årlige møder med klimatilpasningsfølgegruppen og
Landboforeningsformændene, at udvide interessentinddragelsen ved at mødes med Brugerrådet for
Sejlads på Gudenåen en enkelt gang i løbet af funktionsperioden.
Sekretariatet undersøger muligheden for en alternativ dato til studiedagen i Randers Fjord. Hvis en
ny mødedato ikke medfører øget tilslutning end den foreslåede dato 16. september 2022, fastholdes
denne.
Alle reserverede mødedatoer 2022 fastholdes.
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Punkt 15. Drøftelse af indhold på hhv. ekstraordinær og ordinær mødegang i
Gudenåkomitéen/VOS i Q2
Ekstraordinært møde (22. april 2022)
Ordinære møder i Gudenåkomitéen/VOS har traditionelt været placeret i Q1, Q2 og Q4.
Såfremt Gudenåkomitéen/VOS ønsker at afgive et fælles høringssvar til VPIII (deadline 22.
juni 2022), er der indsat et ekstraordinært møde til en dybere indføring i Vandplansarbejdet
forud for drøftelse og fastlæggelse af høringssvar.
Mødet foreslås afviklet i Favrskov Kommune (Kulturhuset Sløjfen). Dette skyldes, at
Lilleåen (tilløb til Gudenåen) løber meget tæt på denne lokalitet og at der her er mulighed
for besigtigelse af gennemført projekt ”Kollerup Enge”. Projekteret er et kombineret
VPI/VPII/klimatilpasningsprojekt, hvori der er også er indtænkt rekreativ anvendelse (sti og
plads med info om livet i Lilleåen”
Efter mødet om vandplansarbejdet foreslås det at afvikle dialogmøde med
Landboforeningsformændene i Randers Fjordoplandet.
Samlet set forventes det ekstraordinære møde at vare fra kl. 09.00 – 15.00 (inkl.
besigtigelse)

Ordinært møde (17. juni 2022)
Følgende punkter forslås dagsorden til det kommende ordinære møde
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VOS orientering
VPIII
Klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne
Orientering fra sejladsområdet (bl.a. fra Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen)
Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Punkter til næste møde

Idet der samme dag planlægges med dialogmøde mellem Gudenåkomitéen og Gudenåkomitéens
Klimatilpasningsfølgegruppe, vil mødeaktiviteterne denne dag samlet set kunne forventes at
strække sig over tidsrummet 9.00 – ca.15.00.
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:
• Gudenåkomitéen drøfter forslag til punkter til det ekstraordinære møde
• Gudenåkomitéen drøfter forslag til punkter til næste ordinære møde

Beslutning
Tilslutning til de på mødet præsenterede struktur på begge mødegange.
Forventet mødelokalitet til næste ordinære møde i Gudenåkomitéen/VOS 17. juni 2022 er
Bjerringbro. Til dagsordenen blev foreslået 2 punkter:
•
•

Gennemgang af, hvad Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har arbejdet med
Forslag til Gudenåkomitéens studietur
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Punkt 16. Eventuelt
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