Dette dokument udgør referat fra møde i
Gudenåkomitéen/VOS
d. 17. juni 2022

Praktisk information om mødet

Mødested: Gudenåhuset, Bjerringbros Kulturhus, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro. Lokale
"Viften"
Mødets varighed: Det samlede tidsforbrug er 08.30 - 15.00, idet der afvikles flere aktiviteter:
08.30 – 11.30: Møde for Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord
(denne dagsorden)
11.30 – 12.45: Fælles besigtigelse og frokost m. Gudenåkomitéens
Klimatilpasningsfølgegruppe
12.45 – 15.00: Dialogmøde med Gudenåkomitéens Klimatilpasningsfølgegruppe
(særskilt dagsorden)

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
Lisbeth Torfing
Jeppe Mouritsen
Aleksander Myrhøj (punkt 1 - 6)

Repræsenterer
Randers Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
Norddjurs Kommune (VOS)

Teknisk deltagelse
Esben Husted Kjær
Daniel Einar Harbo Lindvig
Jens Albert Hansen
Morten H. Jespersen
Mathias Utoft Jørgensen (fra punkt 7)
Hanne Rewaldt
Christina Skipper Ravn
Bjarke H. Jensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Søren Kepp Knudsen (punkt 1 - 6)
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Randers Kommune
Viborg Kommune
Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
VOS Sekretariatet
Norddjurs Kommune (VOS)
Gudenåkomitéens Sekretariat

Deltog ikke i mødet
Jens Szabo
Niels Peter Mortensen
Steen Ravn Christensen
Tine Fly Sevelsted
Anette Baisner Aløe
Søren Peschardt
Anette Holm Bonde
Gitte Kjærsgaard Sørensen

Repræsenterer
Skanderborg Kommune
Syddjurs Kommune(VOS)
Syddjurs Kommune (VOS)
Ikast-Brande Kommune (VOS)
Odder (VOS)
Vejle (VOS)
Vejle (VOS)
Aarhus (VOS)

Morten Kjær Andersen fra Midt og Vestjyllands Politi deltog i punktet om promillesejlads.
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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. Godkendelse af dagsorden (kl. 08.30)
/v. Rune Kristensen

2. Introduktion til området (08.30 – 08.40)
/v. Steffen Drejer

3. Målrettet information til offentligheden om arbejdet i Gudenåkomitéen/VOS (08.40 –
08.55)
/v. Rune Kristensen og Daniel Lindvig

4. Opfølgning på dialogmøde med Landbruget om den kollektive indsats d. 22. april 2022
(kl. 08.55 – 09.05)
v./ Daniel Lindvig

5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan samt status for VOSen høringssvar til
Vandområdeplan III (kl. 09.05 – 09.15)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen

6. Program for VOS studiedag d. 16. september 2022 (09.15 – 09.20)
v./ Daniel Lindvig

PAUSE 09.20 – 09.30
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7. Drøftelse af funktionsperiodens fokusemner (09.30 – 09.50)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen

8. Forslag til Gudenåkomitéens studietur foråret 2023 (09.50 – 10.10)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

9. Orientering om klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne (10.10 – 10.20)
/v. Mathias Utoft Jørgensen

10. Orientering om sejladsområdet (10.20 – 10.30)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen

11. Fast promillegrænse for motorbådssejlende (10.30 – 10.45)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen og Morten Kjær Andersen

12. Ansøgning om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (10.45 – 10.50)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen

13. Gensidig orientering om øvrige Gudenårelaterede projekter (10.50 – 11.05)
/v. Rune Kristensen

14. Aktivitetsplan (11.05 – 11.15)
/v. Rune Kristensen

15. Eventuelt (11.15 – 11.25)
/v. Rune Kristensen

PAUSE 5 min.
Fælles besigtigelse med Gudenåkomitéens Klimatilpsningsfølgegruppe kl. 11.30 – 12.15
(for rute, se næste side) efterfulgt af fælles frokost i Café Gudenåhuset kl. 12.15 – 12.45.
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Rute fra Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus – Gudenåhuset (Realskolevej 12, 8850)
Bjerringbro til Bjerringbro Kano- og Teltplads (Gudenåvej 4, 8850 Bjerringbro)
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Bilagsoversigt
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Titel på bilag
Eksempel på pressemeddelelse om VOS resultater fra Limfjordsrådet
UDKAST_Pressemeddelelse om fælles VPIII høringssvar fra GK_VOS og landbrugets
organisationer
Sammenfatning af N- og P-vandoplandsplaner for 1. og 2. planperiode inkl. kort
Kort over placering af lavbundsprojekter i oplandet til Randers Fjord_juni 2022
Udkast_ Endeligt program for studiedag til Randers Fjord for Gudenåkomitéen/VOS
Studietursforslag 2023
Fællesbrev fra de 7 borgmestre langs Gudenåen til Miljøministeren
Miljøminister Lea Wermelins svar på jeres henvendelse af 18. maj 2022
Orienterende nyhedsbrev til udlejere med langturskoncessioner_foråret 2022
Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_5. maj 2022
UDKAST_Pressemeddelelse om sejladskontrol 2022
Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 03.06.2021 inkl. bilag
UDKAST_ Gudenåkomitéen efterspørger afklaring på lovområdet om spiritussejlads i
ikke-beviskrævende motoriserede fartøjer
Begrundet ansøgning om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 20222025_Brugerne af Vestbirksøerne.
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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéens dagsorden indeholder normalt en orientering om regulativer og regulativrevision.
Punktet udgår denne gang, idet der ikke afvikles møde i den politiske styregruppe før efter
sommerferien.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 17. juni 2022 godkendes

Beslutning
Indstilling godkendt.
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Punkt 2. Introduktion til området
Baggrund
Gudenåkomitéens møder placeres rundt om i medlemskommunerne – denne gang er turen kommet
til Viborg Kommune. Steffen Drejer giver derfor en introduktion til området i relation til opgaverne
i Gudenåkomitéen/VOS.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• introduktionen tages til efterretning

Beslutning
Indstilling godkendt.
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Punkt 3. Målrettet information til offentligheden om arbejdet i Gudenåkomitéen/VOS
Baggrund
Der er pt. ingen aktiv profilering af Gudenåkomitéen/VOS ud over en hjemmeside. Som det
fremgår af dette link, har pressemeddelelser om Gudenåkomitéens arbejde været sparsomt brugt.
Der har blot været en enkelt pressemeddelelse om VOSens samarbejde med Landbruget om den
kollektive indsats (direkte link til pressemeddelelse fra 2017 om den første fælles henvendelse til
resortministeren).
Langt de fleste pressemeddelelser har været om Gudenåkommunernes sejladskontroller eller
tilladelsesordninger (komitéens rekreative fokus). Gudenåkomitéen/VOS er heller ikke på de
sociale medier.
Gudenåkomitéen/VOS drøfter mulighederne i en mere aktivt brug af pressen ift. synliggørelse af
arbejdet.
Sekretariatets bemærkninger
Der er ikke en italesat ambition om at anvende pressen proaktivt i regi af Gudenåkomitéen/VOS.
I Limfjordsrådet (et politisk forum med medlemmer fra 18 kommuner) har man til sammenligning
haft tradition for at drøfte presse fast på de politiske møder – både henvendelser fra og til pressen.
Der anvendes også pressemeddelelser til at synliggøre rådets fremskridt som VOS. Bilagt som
eksempel pressemeddelelse om, at kommunerne i Limfjordens opland er kommet i mål med at
overholde statens krav til kvælstofreduktion til fjorden for vandplanperioden 2015-2021
Gudenåkomitéen/VOS drøfter ønsket og behovet for et samarbejde med pressen, herunder om
kommunernes kommunikationsafdelinger kunne være relevante.

Bilag
Bilag 1. Eksempel på pressemeddelelse om VOS resultater fra Limfjordsrådet.

Indstilling
VOS-sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen/VOS drøfter målrettet information til borgerne om arbejdet i regi af
begge fora

Beslutning
Indstilling godkendt. Kommunikation bliver et fast punkt på dagsordenen fremover.
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Punkt 4. Opfølgning på dialogmøde med Landbruget om den kollektive indsats d. 22. april
2022
Baggrund
I 2017 blev det etableret et samarbejde mellem Gudenåkomitéen som VandOplandsStyregruppe
(VOS) og landbrugets organisationer i oplandet (fra 2021 også Bæredygtigt Landbrug), som
indebærer et årligt dialogmøde i forbindelse med et ordinært møde i Gudenåkomitéen /VOS
Randers Fjord. På møderne drøftes særligt den kollektive indsats for at reducere
næringsstofbelastningen af søer, vandløb og selve Randers Fjord. Efter ønske fra den nye
Gudenåkomité/VOS blev der afholdt et dialogmøde den 22. april 2022, hvor status for både
kommunernes vådområdeindsats og minivådområde-indsatsen blev drøftet, og landbrugets syn på
hvordan vi lettere kan komme i mål blev fremlagt. Derudover blev et udkast til fælles høringssvar
til statens udkast til vandområdeplaner for 3. planperiode drøftet.
VOS-sekretariatets bemærkninger
Det fælles høringssvar til statens udkast til vandoplandsplaner for 3. planperiode blev drøftet og
vedtaget på mødet. Høringssvaret er efterfølgende sendt til politisk godkendelse i alle 13 kommuner
i oplandet til Randers Fjord. På nuværende tidspunkt er det godkendt i Favrskov, Horsens,
Hedensted, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Randers kommuner. De resterende kommuners
politiske behandling ligger i dagene 20. - 22. juni. Høringsfristen er 22. juni kl. 23:59.
Når det fælles høringssvar er indsendt, foreslår formanden for Gudenåkomitéen/Vos Randers Fjord,
at der udsendes en fælles pressemeddelelse. Udkast til pressemeddelelse, som er drøftet med
landbrugets organisationer, er vedlagt som bilag 2.
På dialogmødet nævnte Christian G. Jensen fra Landboforeningen Kronjylland ekspropriation af
projektarealer som en mulighed for at komme længere i vådområdeindsatsen, når en enkelt lodsejer
med et meget lille areal står i vejen for gennemførelsen af et projekt de øvrige lodsejere er positivt
indstillede overfor. Instrumentet anvendes kun meget sjældent, og kræver politisk godkendelse i de
enkelte byråd. Emnet kan tages op på et senere møde i Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord, med
konkrete eksempler, og eventuelt med henblik på at det kan indgå i en samlet anbefaling til
kommunerne.
Generel opfølgning i forhold til fremdrift, lokal forankring og samarbejde
Perspektiverne for det fremtidige arbejde er at der foreligger en stor opgave i forhold til at nå i mål.
På dialogmødet var der enighed om at vi ville nå i mål, samt at der skal være et tæt samarbejde
heromkring. Tidlig inddragelse af lodsejerne i processen er et konkret forslag, eventuelt med en
neutral facilitator. Der kan også arbejdes med større fokus og øget opmærksomhed på andre
aspekter end kvælstof-reduktion i arbejdet (natur, rekreative muligheder, lokal udvikling,
klimatilpasning m.v.). Vi skal tænke over hvordan vi samler op på de opnåede erfaringer, så vi ikke
”blot” fortsætter som altid.
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VOS-sekretariatet indstiller, at
• udkast til pressemeddelelse om fælles VPIII høringssvar drøftes og godkendes
• Gudenåkomitéen/VOSen drøfter, om der skal arbejdes videre med en samlet anbefaling
til kommunerne vedrørende de værktøjer der anvendes i vådområdeindsatsen
• orienteringen tages til efterretning
Bilag
Bilag 2. UDKAST_Pressemeddelelse om fælles VPIII høringssvar fra GK_VOS og landbrugets
organisationer

Beslutning
Indstillingen godkendt.
.
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Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan samt status for VOSen høringssvar til
Vandområdeplan III
Baggrund
VandOplandsStyregruppen (VOS) for oplandet til Randers Fjord består af repræsentanterne for de 7
kommuner i Gudenåkomitéen samt 6 andre kommuner med arealer i oplandet. Norddjurs Kommune
har d. 25. maj 2022 meddelt VOS Sekretariatet, at de fremadrettet har politisk repræsentation i VOS
Randers Fjord i lighed med Syddjurs og Vejle Kommuner.
VOSen har ansvar for at udarbejde vandoplandsplaner for kommunernes indsat med at etablere
vådområder der nedsætter udledningen af næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P) til
vandmiljøet, og dermed sikre en bedre miljøtilstand af søer, åer og selve Randers Fjord.
Den overordnede ramme for indsatsen fastlægges i statens Vandområdeplaner. Planerne for den 3.
planperiode (2021 – 2027) er i offentlig høring indtil den 22. juni 2022. På
Gudenåkomitéens/VOSens møde den 22. april 2022 blev der vedtaget et fælles høringssvar for alle
13 kommuner i oplandet, som efterfølgende er sendt til politisk godkendelse i kommunerne. I
høringssvaret fokuseres særligt på mulighederne for et tættere lokalt samarbejde, mere fleksible
virkemidler, bedre datagrundlag og tilstrækkelige økonomiske rammer.
I de to første planperioder er det ikke lykkedes at komme i mål med indsatsen i forhold til den
mængde kvælstof og fosfor, som projekterne samlet set skulle tilbageholde. Kravene til reduktion af
N-belastningen i 3. planperiode er ca. den samme som det på nuværende tidspunkt ser ud til det
lykkes at komme igennem med i 2. planperiode.
VOS-sekretariatets bemærkninger
På nuværende tidspunkt (12. juni 2022) er det fælles høringssvar til vandområdeplanerne for 3.
planperiode godkendt i Favrskov, Horsens, Hedensted, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og
Randers kommuner. De resterende kommuners politiske behandling ligger i dagene 20. - 22. juni.
Høringsfristen er 22. juni kl. 23:59.

N-VOP:
VP1: Projektet ved Skjern Hovedgaard (Viborg Kommune) er afsluttet. Planen er
senest opdateret d. 17. maj 2022.
VP2: Projektarealet i Venning (Randers) er hævet lidt, og etableringsomkostningerne
øget, samtidig med at der ikke kommer indtægter fra salg af projektjord.
Forundersøgelsesområdet ved Revens Møllebæk (Favrskov/Naturstyrelsen
Himmerland) er til gengæld reduceret, og dermed er den beregnede effekt også
mindre. Der søges først realisering i anden runde i år. Projektarealet og effekten er
også reduceret under realiseringen af Gjerlev Enge (Randers/Naturstyrelsen
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Himmerland). På nuværende tidspunkt er den forventede samlede effekt af projekterne
83,681 ton N/år, sammenlignet med kravet på 111 ton N/år. Planen er senest opdateret
d. 17. maj 2022.

P-VOP:
VP1: Begge projekter er gennemført. Planen opdateres ikke længere.
VP2: Ingen ændringer siden sidst. Planen er senest opdateret d. 29. marts 2022.

Lavbunds-VOP:
Der er tilføjet en projekt-ide i Tindbæk (Viborg Kommune). Der er søgt tilskud til
forundersøgelse i maj 2022. Planen er senest opdateret d. 17. maj 2022.

Den kommende planperiode
Når vandområdeplanerne for 3. planperiode er vedtaget (forventeligt ved udgangen af 2022) skal
Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord opsætte en ny vandoplandsplan, der oplister de mulige
projekter man vil gå videre med i første omgang. Det er også en god ide at inkludere flere projekter
end de der er nødvendige for at nå målsætningen, da der erfaringsmæssigt er ca. 1/3 af projekterne
der må opgives. Projekterne behøver kun være på skitsestadiet, men det vil øge sandsynligheden for
at nå i mål med indsatskravene hvis en del af dem er undersøgt lidt grundigere.
I både første og anden planperiode er der foretaget tekniske screeninger af hele oplandet for mulige
projekter. Den seneste screening blev foretaget i foråret 2019. Projekterne blev prioriteret efter
hvilke der havde størst potentiel effekt, den sandsynlige fremkommelighed i forhold til lodsejere, og
til slut om den pågældende kommune havde ressourcer til at gå i gang med projektet. Prioriteringen
blev foretaget på administrativt niveau, i forlængelse af de vedtagne principper for VOS-arbejdet.
3. planperiode er i princippet den sidste, og både de lavthængende frugter og dem lidt længere oppe
er allerede plukket. Screeningen fra 2019 kan danne udgangspunkt for en ny planlægning.
Vandoplandsstyregruppen kan i forbindelse med overgangen til 3. planperiode vælge at fastlægge
andre principper for arbejdet og prioriteringerne. Disse kunne eksempelvis være:
•
•
•
•
•

En ligelig geografisk fordeling mellem kommunerne
De mest omkostnings-effektive projekter først, uanset geografisk placering
De største projekter først, uanset geografisk placering
Projekter med synergieffekter til eksempelvis klimatilpasning eller rekreative interesser først
Projekter der tidligere er opgivet på grund af lodsejermodstand genbesøges først

Inddragelse af landbrugets organisationer i prioriteringen kan også overvejes.
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I oplandet er der store potentielle projekter i pumpelagene yderst i fjorden med en effektivitet på
100-130kg N/Ha/år. Der er dog her, i modsætning til mange af ådalene, altovervejende tale om god
landbrugsjord, og dermed vil det være forholdsvis dyrt at etablere projekterne.

Bilag
Bilag 3. Sammenfatning af N- og P-vandoplandsplaner for 1. og 2. planperiode inkl. kort
Bilag 4. Kort over placering af lavbundsprojekter i oplandet til Randers Fjord_juni 2022
Indstilling
VOS-sekretariatet indstiller, at
•
•

Gudenåkomitéen/VOSen drøfter hvilken tilgang til planlægning og prioritering, der ønskes i
den kommende 3. planperiode
orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Sagen drøftet.
VOS finder, at alle skal bidrage til løsninger.
De største projekter samt projekter med mulighed for synergi med andre dagsordner skal prioriteres.
VOS følger løbende udviklingen på området.
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Punkt 6. Program for VOS studiedag d. 16. september 2022
Baggrund
På møde i Gudenåkomitéen/VOS d. 25. marts 2022 blev en studiedag i Randers Fjord i 2022
vedtaget som en del af punktet om fastlæggelse af aktivitetsniveau 2022 – 2025. Det blev først til
referat, at Sekretariatet skulle undersøge muligheden for en alternativ dato til studiedagen. Hvis en
ny mødedato ikke medførte øget tilslutning end den foreslåede dato 16. september 2022, skulle
datoen fastholdes. Doddlen viste størst tilslutning til d. 16. september 2022.
Sekretariatet præsenterer på mødet udkast til studietursprogram
VOS-sekretariatets bemærkninger
Det er første gang, der afvikles en studiedag med fokus på VandOplandsStyregruppens
arbejdsopgave.
Der er tale om et heldagsarrangement, hvor langt størstedelen af dagen foregår udendørs. Der vil på
dagen blive sejlet i 2 fartøjstyper – i Gudenåen sejles i åbne, elmotorbåde, mens turen ud i Randers
Fjord fortages på fartøjet ”Lillebjørn” (overdækket). Til turen anbefales fornuftig og varm
påklædning.

Indstilling
VOS-sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéen/VOS godkender udkastet til studiedagsprogram til Randers Fjord.

Bilag
Bilag 5. Udkast_ Program for studiedag til Randers Fjord for Gudenåkomitéen/VOS_16.09.2022

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Punkt 7. Drøftelse af funktionsperiodens fokusemner
Baggrund
På møde i Gudenåkomitéen/VOS d 25. marts 2022 blev der givet en introduktion til arbejdsopgaver
og ansvarsområder.
For VOS området blev det besluttet, at Gudenåkomitéen/VOS ønskede at forsætte de årlige
dialogmøder med Landbruget, og at gøre sig mere synlige fx ved deltagelse i indvielser af
vådområdeprojekter. Da fokusområder i funktionsperioden i regi af Gudenåkomitéen ikke drøftet på
sidste møde, præsenterer Sekretariatet på indeværende mødet forslag hertil
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéens formål er jf. vedtægterne 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. 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.
Med komitéens beslutning d. 25. marts 2022 om forslag til vedtægtsændring udvides formålet og
arbejdsområdet fremadrettet med klimatilpasning.
Forslag til fokusemner for sejladsområdet (den rekreative udnyttelse af systemet)
Med komitéens fokus på benyttelse og beskyttelse foreslås sejladsområdet som muligt
fokusemne i indeværende funktionsperiode.
Der opleves en stigende interesse i at anvende Gudenåsystemet rekreativt – både i
traditionelle fartøjstyper men også i nye fartøjstyper. Stand Up Paddelbords er et eksempel
på en ny og populær fartøjstype, som er introduceret i GudenåSystemet for ganske få år
siden. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af Gudenåkomitéen til at rådgive om
kommunernes administration af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Gudenåkomitéen
besluttede 25. marts 2022 at mødes med Brugerrådet en gang i løbet af funktionsperioden.
Emnet for mødet kunne være at drøfte fremtidens brug af Gudenåen.
Gudenåen er rent sejladsmæssigt meget diverst. Ved at prøve forskellige delstrækninger af
åen ved selvsyn kan komitéen sætte sig ind i brugernes oplevelse af sejladsen og de
kommunale faciliteter.
Der findes ikke et tværkommunalt overblik over den erhvervsmæssige sejladsudnyttelse af
Gudenåsystemet. Et sådant overblik kunne forsøges fremskaffet.
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Der skal kigges på relevant myndighedsbehandling på sejladsområdet.

Forslag til fokusemner for klimatilpasningsområdet
Komitéen bliver politisk involveret i arbejdet med Gudenådalens landskabsanalyse i 2022
sammen med Klimatilpasningsfølgegruppen. Det er forventeligt, at der vil kunne udspringe
konkrete projekter af landskabsanalysen (pilotprojektet).
Der er mulighed for inspiration fra Klimatoriet (fx deltagelse i Det nationale Klimatopmøde
– link til programmet for 2022 til inspiration eller besøg på Klimatoriet) og fra Collective
Impact (oplæg på et komitémøde eller en dagstur).

Forslag til fokusemner for natur og miljø
Gudenåkomitéen kan jf. vedtægterne 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. Denne mulighed er pt. ikke udnyttet.
Komitéen skal følge udviklingen i natur-, miljø- og forureningsforhold i Gudenåens
vandsystem, herunder holde sig ajour med resultaterne af den statslige overvågning. Dette
kunne gøres ved oplæg på et komitémøde ved f.eks. Miljøstyrelsen om NOVANA.
Komitéen kan fremsende ønsker til en forventeligt kommende, ny vandløbslov.
Komitéen kan fremsende bemærkninger ifm. den udskudte stillingtagen til Gudenåens
forløb ved Tange Sø (VPIII).
Gudenåkomitéen har tidligere foretaget en vegetationsundersøgelse af hele åen. Denne
undersøgelse ligger imidlertid tilbage til 2001 (Link til Gudenåkomitéens
vegetationsanalyse fra 2001 - rapport nr. 22), og individuelle kommuner har
opmål/undersøgt vandledningsevnen i relation til grøden (fx Randers Kommune –
vegetationsundersøgelse af nedre Gudenåen fra 2011 ). En opdateret undersøgelse kan
være relevant.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéen drøfter og fastligger den kommende funktionsperiodes fokusemner.
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Beslutning
Indstillingen godkendt, idet der fremadrettet skal arbejdes med alle 3 præsenterede spor.
Til det kommende komitémøde, skal de 3 spor konkretiseres.
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Punkt 8. Forslag til Gudenåkomitéens studietur foråret 2023
Baggrund
Gudenåkomitéen vedtog på møde 25. marts 2022 et aktivitetsforslag for funktionsperioden 2022 2025, hvori en flerdages studietur indgik. På det præsenterede funktionsperiodehjul var turen
foreslået placeret Q2 2023.
Med henblik på at Gudenåkomitéen drøfter fokus, destination og tidspunkt for en flerdages
studietur, fremsætter Sekretariatet på mødet forslag til emner til studieture, der vurderes relevante
for komitéens arbejds- og fokusområder.
Sekretariatets bemærkninger
Ifølge den nye formålsparagraf, Gudenåkomitéen d. 25. marts 2022 anbefalede
Gudenåkommunerne at tiltræde, har Gudenåkomitéen 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.
Sekretariatet foreslår, at studieturen indeholder et eller flere af følgende elementer:
rekreativ anvendelse, klimatilpasning, spærringer samt lovgivning på vand – og naturområdet.
Rekreativ anvendelse:
Gudenåen er en populær sejladsdestination. Under Coronaen fik endnu flere folk
øjnene op for Gudenåen, hvilket resulterede i mange nye brugere på vandet. Samtidig
giver den øgede lyst til at anvende Gudenå rekreativt også nye brugergrupper på
vandet (fx var SUPs for få år siden et sjældent syn, nu er de at finde i stort tal mange
steder i Gudenåsystemet). Brugen af vandet kan medføre konflikter imellem de
forskellige brugergrupper, områdets beboere og interesseorganisationer. Ved at besøge
populære sejladsdestinationer kan komitéen få inspiration til at håndtere sejladstryk.
Eksempel på mulige destinationer: fx Italien (Gardasøen), Sydtyskland (Bodensee)
Klimatilpasning:
Der er blevet arbejdet med og arbejdes fortsat med klimatilpasning ifm. Gudenåen.
Lavtliggende områder er meget udsatte for oversvømmelser. Randers ligger
eksempletvis lavt ift. Gudenåen samtidig med at byen kan trues af høj vandstand i
fjorden. Besøg til lavtliggende områder i udlandet, kan give komitéen inspiration ift.
overordnede og lokale løsninger.

19

Eksempel på mulige destinationer: Tyskland (Rhinlandet), Flandern (Belgien,
Holland), Italien.
Spærringer:
Vandkraft har alle dage været udnyttet af mennesker – Gudenåen ingen undtagelse.
Anlæggene spærrer imidlertid for fiskenes fri bevægelser. I Gudenåen er der fjernet
spærring ved Viholt og Gudenåkomitéen så løsningen v. Klostermøllespærringen på
studiedag 2021 (Klosterkær). I Gudenåen findes spærringer ved Vestbirk Kraftværk
og kraftværket ved Tange. Ved at besøge lokaliteter, hvor der er fjernet spærringer,
kan Gudenåkomitéen få indsigt i de problematikker, der knytter sig hertil.
Eksempel på mulige destinationer: Sverige, Belgien

Lovgivning på vand - og naturområdet:
Danmark er via sit EU medlemskab forpligtet til at implementere flere lovgivninger på
vandområdet – fx vandrammedirektivet (via miljømålsloven/vandplanerne) og
habitatdirektivet (habitatbekendtgørelsen). Kommunerne møder dagligt disse
lovgivninger ifm. regulativrevisioner, klimatilpasningsprojekter,
myndighedstilladelser osv. Ved at besøge folkene bag lovgivningen får komitéen
mulighed for at fortælle om de udfordringer implementeringen kan medføre.
Eksempel på mulige destinationer: ”EU” (Belgien, Bruxelles/Frankrig, Strasbourg)

Sekretariatet giver til inspiration eksempler på hvordan en studietur eksempelvis kunne skrues
sammen i bilag 6. Detailplanlægning af program foretages efter emne og destinationsvalg.
Tidspunkt
Til en studietur i udlandet, forslår Sekretariatet, at der afsættes tid til 3 overnatninger.
Sekretariatet foreslår som udgangspunkt følgende mulige perioder til studietur i Q2 2023:
•
•
•

11. april – 15 april 2023
25. april – 29 april 20231
23. maj - 27. maj 2023

•

1

Faldet valget på EU viklen, anbefales dette datointerval dato ift. feriekalender i Belgien
samt mødekalendere for div. EU parlamentarikere
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Økonomi
Gudenåkomitéen betaler studieturen for de politiske medlemmer samt Sekretariatets koordinator.
Teknikere fra medlemskommunerne kan deltage i studieturen, men kommunerne betaler selv for
deltagelsen.
Bilag
Bilag 6. Studietursforslag 2023

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéen peger på emne, destination og tidspunkt for en studietur i 2023.

Beslutning
Den endelige destination besluttes af Formandskabet, idét emner er vigtigere end destinationen.
Klimatilpasning skal være en del af studieturens fokus.
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Punkt 9. Orientering om 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 for vandhåndtering er godkendt i alle 7 kommuner. 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.
Borgmestrene fra de 7 Gudenåkommuner har fremsendt et brev til Miljøministeren,
som indeholder erfaringer med processen og produktet samt opmærksomhedspunkter
og barriere for vandhåndtering. Brevet samt Miljøministeren svar herpå er bilagt til
orientering.

Landskabsmæssig analyse af Gudenådalen ifm. pilotordning for helhedsplanlægning i
vandløbsoplande.
Gudenåen er optaget i en pilotordning for helhedsplanlægnings i vandløbsopland, som
er en del af arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan. Storå og Kongeåen er
ligeledes optaget i ordningen.
Der er i dette regi igangsat et samarbejde med Københavns Universitet omkring en
landskabsanalyse af Gudenådalen. En del af de leverancer, som arbejdet med
landskabsanalysen giver, er:
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-

En beskrivelse af et koncept til et større projekt (som eksempelvis projektet i
Nørreådalen)

-

En række analyser og beskrivelser af Gudenådalen, herunder også regionale og
nationale potentialer.

-

En bruttoliste over strategiske projekter

-

En koncept til yderligere aktørinddragelse

Projektlederen for pilotordningen vil på mødet give en kort status på arbejdet.
Emnet bliver nærmere uddybet og behandlet på mødet med Gudenåkomitéens
Klimatilapsningsfølgegruppe. Her deltager Henrik Vejre (Københavns Universitet)
som oplægsholder.

Bilag
Bilag 7. Fællesbrev fra de 7 borgmestre langs Gudenåen til Miljøministeren
Bilag 8. Miljøminister Lea Wermelins svar på jeres henvendelse af 18. maj 2022

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
Indstillingen godkendt.
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Punkt 10. Orientering om sejladsområdet
Baggrund
Gudenåkomitéen har som opgave at følge udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet
og de vandnære arealer.
Sekretariatets bemærkninger
Dialogmøder:
Sekretariatet indkalder typiske udlejerne med langturskoncessioner til ikke-motoriseret
udlejningssejlads til to dialogmøder placeret på hver sin side af sejladssæsonen. Forårsmødet 2022
blev imidlertid, på lige fod med størstedelen af tidligere dialogmøder, erstattet af et nyhedsbrev idet
der har ikke været indmeldt problemer til Sekretariatet, der krævede et dialogmøde ligesom der fra
kommunalt hold heller ikke været behov for at mødes. Forårsnyhedsbrevet 2022 er bilagt
dagsordenen til orientering. Hvorvidt der til efteråret vil være behov for at mødes, vurderes efter
højsæsonen er overstået.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen:
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder. Normalvis
placeres møderne i Brugerrådet forud komitéens møder på hver sin side af sejladssæsonen.
Brugerrådet drøfter ud over sejladsbekendtgørelsen også sejladsreguleringer i regulativerne og
andre emner relateret til sejlads når de mødes. Herunder angives eksempler på emner, Brugerrådet
har drøftet i den sidste funktionsperiode (2018 – 2021):
Fartøjstyper
• motorbåde – antal og størrelse
• tømmerflåder
• SUPs
Miljøet
• spildevand
• olieforurening
Færdsel
• Sejladskontrollerne (fart)
• regulativbestemmelser
• skiltning (i/ved vand)
• Isætningssteder (motorbåde)
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En sag, som Brugerrådet ønskede politisk stillingtagen til var, at Skanderborg og Silkeborg
kommuner (hvor motorbådssejladsen er mest intensiv) drøftede muligheden for at arbejde med en
sejladsbegrænsning i Søhøjlandet var til stede. En forespørgsel blev endt afsted fra Brugerrådet
2019. Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune takkede ja til invitation fra udvalg i
Skanderborg kommune til et møde bl.a. om sejladsen i Gudenåen. Endelig dato for mødet er, så vidt
Sekretariatet er orienteret, ikke fastsat.
Brugerrådet har netop taget hul på funktionsperioden 2022 – 2025, og det vides derfor endnu ikke
hvilke emner, der vil ligge dem mest på sinde. Men på deres første møde (afviklet 5. maj 2022,
referatet er bilagt til orientering) blev en del af tiden brugt til at drøfte hvordan åens brugere kan
hjælpes til at passe bedre på naturen og tage hensyn til lokalbefolkningen. GudenåSamarbejdet, der
deltog i mødet, undersøger på den baggrund mulighederne for fælles ”Code of Conduct”
informationside til de mange nye brugere på vandet, som i løbet af de seneste år har fået øjnene op
for Gudenåen under Coronaen.

Sejladskontroller 2022
Gudenåkommunerne har holdt et planlægningsmøde med de MarSikPol-uddannede betjente vedr.
den kommende sæsonens sejladskontroller og generelle sejladsrelaterede problemstillinger. På
baggrund af drøftelserne blev det besluttet at foreligge Brugerrådet et udkast til pressemeddelelse
om sejladskontrollerne og bødetaksterne for overtrædelse af gældende lovgivning.
Brugerrådet kom med forbedringsforslag til udkastet, som er bilagt dagsordenen til
Gudenåkomitéens godkendelse.

Udlejningssejlads 2022:
Der er til kommet en ny, langtursudlejer til sæson 2022 i Silkeborg kommune, der vil koncentrere
sig om aktiviteter omkring SUPs og kanoer, samt en ny timeudlejer af motorbåde i Skanderborg Sø.
Der er dermed i 2022 i alt 22 forskellige udlejere i Gudenåsystemet. Antallet af koncessioner i 2022
er ved dagsordenens udsendelse i alt 915. Dette er en stigning fra 902 koncessioner i 2021.
Kanoudlejerne har løbende mulighed for at opregulere antallet af koncessioner, mens nedregulering
er mulig inden betalingsforfald for årets koncessioner.
På Gudenåens sydlige strækning fra Tørring til Klostermølle styres sejladsmængden elektronisk af
IT-systemet kaldet ”GudenåSkyen”. Ud fra udlejermeldinger til Sekretariatet ser hastigheden
hvormed bookinger til årets sejladssommerferie umiddelbart ud til at nærme sig tiden før Corona.
Dette stemmer overens med data på området. Der var ved udsendelse af denne dagsorden disponeret
over en tredjedel af de mulige sejldage på Gudenåens sydlige strækning. Til sammenligning var der
ved udsendelse af dagsorden til Gudenåkomitéens møde d. 7. maj 2021 disponeret over ca.
halvdelen af den årlige sejladsmængde på denne del af Gudenåen.
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Bilag
Bilag 9. Orienterende nyhedsbrev til udlejere med langturskoncessioner_foråret 2022.
Bilag 10. Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_05.05.2022
Bilag 11. Udkast_Pressemeddelelse om sejladskontrol 2022

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
• Gudenåkomitéen godkender udkastet til pressemeddelelse om sejladskontrol 2022

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Punkt 11. Fast promillegrænse for motorbådssejlende
Baggrund
For motorkøretøjer gælder en fast promillegrænse uanset hvilket motorkøretøj man fører. Sådan
forholder det sig ikke på sejladsområdet. Her er det afgørende hvorvidt spiritussejladsen foregår i et
beviskrævende motorfartøj eller i et ikke-beviskrævende motorfartøj. For mens der er en fast
promillegrænse (0,5‰) for de beviskrævende motorfartøjer, kan man lovligt sejle sit ikkebeviskrævende motorfartøj med spiritus i blodet, blot fartøjet kan føres på fuldt betryggende vis.
På foranledning af, at Politiet tabte en prøvesag i 2018 (Silkeborgsøerne) om spiritussejlads i et
ikke-beviskrævende fartøj, blev sagen drøftet i folketinget spørgetime d. 4. december 2019.
Ministerens svar på, hvorvidt lovgivningen på området er klart nok, kan ses via dette link (OBS:
skriv selv tidspunkt kl. 14:49:35 og tryk på ”gå til klokkeslæt”). Her lovede erhvervsminister Simon
Kollerup at igangsætte en undersøgelse ved områdes interessenter (bl.a. politiet) om sagen. De 13
politikredse har afgivet høringssvar til hvorvidt en fast promillegrænse også skulle gælde ikkebeviskrævende motorfartøjer.
På mødet orienterer MarSikPol-betjent Morten Kjær Andersen fra Midt og Vestjyllands politi om
prøvesagen, baggrunden herfor samt udfordringerne med differentieret lovgivning på området.
Sekretariatets bemærkninger
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er ikke blandt de interessenter, der har været adspurgt om
lovgivningen. Men emnet har haft Brugerrådets interesse, og det var et Brugerrådsmedlem, der tog
initiativet til at få spørgsmålet bragt op på folketingets spørgetime. Emnet er følgelig drøftet i
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen af flere omgange. I 2021 blev følgende ført til referat: Et enigt
Brugerråd støtter en fast promillegrænse (referat bilagt). Gudenåkomitéen blev orienteret om
Brugerrådets holdning på møde 29. oktober 2021.
Der foreligger ikke en tilbagemelding på det igangsatte arbejde. Gudenåkomitéens Sekretariat har
på Formandens opfordring lavet udkast til en henvendelse til Erhvervsministeren, de politiske
partiers retsordfører og Rigspolitiet for at spørge ind til tidshorisonten for afklaring.

Bilag
Bilag 12. Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 03.06.2021 inkl. bilag
Bilag 13. UDKAST_ Gudenåkomitéen efterspørger afklaring på lovområdet om spiritussejlads i
ikke-beviskrævende motoriserede fartøjer
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen beslutter, om der skal rettes henvendelse til erhvervsministeren, de
politiske retsordførere og rigspolitichefen om en afklaring på lovområdet for spiritussejlads
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Beslutning
Gudenåkomitéen beslutter at rette henvendelse til erhvervsministeren, de politiske retsordførere og
rigspolitichefen om en afklaring på lovområdet for spiritussejlads.
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Punkt 12. Ansøgning om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022 - 2025
Baggrund
Gudenåkomitéen sammensatte på møde d. 25. marts 2022 Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen for
perioden 2022 – 2025, jf. § 3,3 i vedtægterne for Brugerrådet for Sejlads. Ifm. sammensætningen
besluttede komiteen at anbefale kommunalbestyrelserne at godkende en vedtægtsændring, der gav
plads til 20 medlemmer i stedet for 15. Derved var det muligt at tildele alle 19 ansøgere en plads.
Sekretariatet har 16. maj 2022 modtaget en ansøgning om den sidste ledige plads i Brugerrådet fra
Brugerne af Vestbirksøerne. Gudenåkomitéen drøfter, hvorvidt pladsen tildeles ansøger.

Sekretariatets bemærkninger
Brugerrådet sammensætter jf. vedtægterne af Gudenåkomitéen på en sådan måde, at en så bred
geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås.
Den nuværende sammensætning som besluttet på komitéens møde 2022 ser således ud:
Medlemmer af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen inddelt i kategorier/interessefællesskaber
Lodsejere
Fartøj
Fartøj
Fartøj
Fiskeri
Andre
for motor
uden motor
for sejl
** Ålauget GST Silkeborg
& Gudenådalens Motorbådklub
Lodsejerforening

Dansk Kano og
Kajak Forbund

Mossø
Ulstrup
Lodsejerforening Marina
NST,
Søhøjlandet

*Randers
Motorbådsklub

* Silkeborg
Sejlklub

Danmarks
Sportsfiskerforbund

*** DN,
Skanderborg

Dansk Forening
for Rosport

Silkeborg
Fiskeriforening

Friluftsrådet,
Region Midt

Foreningen af
kanoudlejere på
Gudenåen

* Skanderborg
Lystfiskerforening

***DOF,
Østjylland

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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Af de nuværende 19 medlemmer, har 4 aldrig tidligere været medlem (Randers Motorbådsklub,
Silkeborg Sejlklub, Skanderborg lystfiskerforening, samt Vestbirk Kano- og Fritidslaug).
§ 3,3 i Brugerrådets vedtægter fastligger, at interessefælleskaber som nævnt i
sejladsbekendtgørelsens § 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. I
forbindelse med annonceringen for medlemmer blev det angivet, at man ikke søger som
enkeltperson, men som repræsentant for et interessefællesskab, som sejler eller påvirkes af sejladsen
i Gudenåsystemet. Ansøger angiver at have lokal opbakning fra burgerne af Vestbirksøerne, men
der er ikke dannet en formel organisation. Brugerrådets vedtægter fastligger ikke, at der skal være
interessefælleskabet skal være formaliseret. Omvendt anvendes ”interesseorganisationer” i ordlyden
i sejladsbekendtgørelsens § 16: Kommunalbestyrelserne kan nedsætte et brugerråd med
repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte
interesseorganisationer til at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af
bekendtgørelsen.
Ansøger er geografisk meget tæt med Vestbirk kano- og fritidslaug, men har som campingpladsejer
og fartøjsudlejer og sælger af fiskekort en anden og blandet interesseprofil. Ansøger er trods sin
udlejningsprofil ikke medlem af foreningen af kanoudlejere på Gudenåen, men sælger fiskekort for
en forening, der er repræsenteret af Danmarks Sportsfiskerforening. Ansøger har ikke tidligere være
repræsenteret i Brugerrådet.
Den begrundede ansøgning om medlemskab fra Brugerne af Vestbirksøerne er bilagt
dagsordenspunktet.

Bilag
Bilag 14. Begrundet ansøgning om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022-2025
fra Brugerne af Vestbirksøerne.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Gudenåkomitéen drøfter hvorvidt ansøger tildeles plads i Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen 2022-2025

Beslutning
Idet sejladsbekendtgørelsens §16 angiver interesseorganisationer som brugerrådsrepræsentanter,
tildeles ansøger ikke plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.
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Punkt 13. Gensidig orientering om øvrige Gudenårelaterede projekter
Sekretariatet deltager i følgegruppe til byggeriet af ny ringvejsbro over Gudenåen ved Silkeborg.
Sekretariatet orienterer om sejladsen ift. anlægsprojektet i den kommende sejladshøjsæson
Horsens Kommune orienterer om vandløbsprojektet ved Bredvad Sø ved Vestbirk. I vandplan 2 er
dæmningen ved Vestbirk søerne udpeget som en spærring, der skal fjernes. Det er et fantastisk
projekt, hvor Gudenåen føres tilbage til dens oprindelig forløb og der åbnes op for fripassage til
omkring 200 km vandløb opstrøms inkl. sidetilløb. Projektet er godkendt til realisering og der
arbejdes intens på det sidste myndighedsarbejde for at kunne realisere dette projekt. Der er givet
tidsfristforlængelse til realiseringen af projektet til udgangen af 2023, grundet bindinger i projektet
og sagsbehandlingstid.
Skanderborg kommune orienterer om fokus på bl.a. Skanderborg Sø til turistsæson 2022.
Viborg Kommune orienter om Nørreådalens Fremtid. Randers, Favrskov og Viborg Kommunes har
i samarbejde med Københavns Universitet gennemført et projekt hvor en gruppe af lokale
interessenter har udarbejdet et udkast til en landskabsstrategi for Nørreådalen. Projektet er et godt
eksempel på sikre ejerskab og lokalforankring i arbejdet med udfordringer i Å-dalen.
Silkeborg kommune orienterer om det netop udgivne, sidste afsnit i serien om ”Klima og
Katastrofer” i Gudenå-podcasten. Afsnittet adskiller sig lidt fra de tidligere afsnit ved at omhandle
nutidens klima- og vandudfordringer.
Direkte link til seneste afsnit: Klima og katastrofer: Perspektiver på nutiden (#6) (podbean.com)

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Punkt 14. Aktivitetsplan
Næste møde i Gudenåkomitéen/VOS forventes afviklet på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660
Skanderborg d. 18. november 2022.
Følgende punkter forslås til dagsordenen:
•
•
•
•
•
•
•

VOS orientering
Klimatilpasningsprojekter i Gudenåkommunerne
Orientering fra sejladsområdet
Orientering fra GudenåSamarbejdet
Gensidig orientering om Gudenårelaterede projekter
Presse
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.
Nye aktiviteter
•

På Gudenåkomitéens møde 25. marts 2022 blev der under punktet ”Fastlæggelse af
aktivitetsniveau 2022 – 2025” forslået, at der i 2025 og evt. i 2024 kunne afvikles et
temamøde eller en konference. Et alternativ hertil kunne være et ERFA for de kendte
politiske samarbejder omkring vand/vandløb: Limfjordrådet, Kongekomitéen og Storå
Komitéen. (Kongeåkomitéen har netop igangsat arbejdet med en Helhedsplan
(oversvømmelser))

•

Når Landskabsanalysen forventes færdigt ultimo 2022. Når det endelige resultat foreligger,
kunne Sekretariatet arbejde for, at Gudenåkomitéen tager til København for at drøfte
resultaterne og klimatilpasning generelt med miljøministeren. Denne aktivitet kunne afvikles
enten som en separat studiedag eller ifm. med et ordinært møde i Gudenåkomitéen placeret
nært Christiansborg.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:
• Gudenåkomitéen drøfter forslag til punkter til næste ordinære møde og nye aktiviteter

Beslutning
Tilslutning til begge de nye, foreslåede aktiviteter.
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Nyt punkt til næste møde skal være forberedelse af møde med Miljøministeren (klart budskab)
Titlen ”presse” udskiftes med ”Kommunikation”.
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Punkt 15. Eventuelt
Gudenåkomitéens formand følger op på tidligere forslag om repræsentationsbeklædning.
Formanden orienterer om debatindlæg i Altinget d. 10 maj 2022 (tryk her for direkte link til
artiklen) og om formandskabets respons herpå (Altinget 9. juni 2022: ”Tværkommunal indsats giver
klog klimatilpasning”.
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