
Pressemeddelelse om fælles høringssvar fra Gudenå-kommunerne og landbrugets organisationer 

til udkast til statens Vandområdeplaner for 3. planperiode (2021 – 2027) 

 

 

 

Kommuner og landbrugets organisationer sammen om en 

renere Randers fjord 
 

10 kommuner og landbrugsorganisationerne i oplandet til Randers fjord har lavet et fælles 

høringssvar til statens udkast til ny vandplan i 2023. 7 af kommunerne er med i Gudenåkomitéen. 

 

Vandplanerne fra Miljøministeriet står til en opdatering i 2023, og Randers Fjord er ingen undtagelse. I 

udkastet er kravene til nedsættelse af kvælstof-belastningen gennem etablering af vådområder af samme 

størrelsesorden som den indsats det kun ved hårdt arbejde er lykkedes at komme igennem med i den 

foregående plan. Og det bliver stadig sværere at finde egnede projekter. Det kan derfor se ud til at der er 

behov for at justere på rammerne for indsatsen. Det vil kommunerne og landbruget sammen gøre noget ved, 

og har derfor indsendt et fælles høringssvar. 

 

- Vores dialogforum i Randers Fjord-oplandet er helt unikt på landsplan, og er af meget stor betydning for 

både den gensidige forståelse og den lokale dialog i forbindelse med gennemførelsen af vådområdeprojekter. 

Jeg er særligt glad for, at det er lykkedes os kommuner og landbrug at finde fælles fodslag i forhold til at 

sende ønsker og forslag til staten, der kan forbedre rammerne for samarbejdet og dermed fremdriften i 

indsatsen. For vi skal i mål med opgaven, siger Gudenåkomitéens nyvalgte politiske formand Rune 

Kristensen (Silkeborg). 

 

Vil samle planlægning og styrke lokalt samarbejde 

Kommunernes og landbrugets høringssvar fokuserer på at styrke mulighederne for lokale samarbejder og på 

samlet planlægning af de kollektive indsatser. 

 

Hvordan virkemidlerne i oplandet til fjorden skal placeres og bruges, bør ifølge kommunerne og landbruget 

planlægges af VandOplandsStyregruppen, der består af alle kommunerne i oplandet, i tæt samarbejde med 

lokale aktører. Den fælles planlægning og tidlig inddragelse af interessenter skal staten være med til at 

understøtte økonomisk.  

 

- Det at sidde sammen om bordet og tale åbent og tillidsfuldt med hinanden er den eneste farbare vej til at nå 

i mål. Det tager selvfølgelig tid, men den tid er givet godt ud og gør at resultatet bliver mere holdbart og 

bredere accepteret i det lange løb. Vi er derfor meget glade for det gode samarbejde med kommunerne i 

Randers fjord-oplandet, og ser frem til at gøre det endnu tættere de kommende år, siger Formand for 

Landboforeningen Kronjylland, Christian G. Jensen, der har været med i dialogforummet fra starten. 

 

Høringssvaret fokuserer også på, at det skal være attraktivt for lodsejere at deltage i vådområdeprojekter. Det 

er derfor vigtigt, at der bliver stabile og forudsigelige støtteordninger, især med den økonomiske 

kompensation. Derfor anbefaler høringssvaret, at der ikke løbende indføres ændringer i rammerne, særligt 

for igangværende projekter. Samtidig pointeres det, at vandplanprojekternes hydrologiske påvirkninger skal 

vurderes. 

  



 
 

Fælles dialogforum siden 2017 

De 13 kommuner i oplandet etablerede i 2017 et dialogforum med landbrugets organisationer i oplandet. 

Forummet drøfter samarbejde om kollektive indsatser i statens vandområdeplaner, der har til formål at skabe 

bedre miljøtilstand i Randers Fjord. I 2021 kom Bæredygtigt Landbrug også med i dialogforummet.  

 

På dialogforummets seneste møde i april 2022 blev man enige om et fælles høringssvar til statens udkast til 

vandområdeplaner for 3. planperiode (2021 – 2027). Parterne har en fælles interesse i, at de rammer som 

staten sætter for den kollektive indsats for at nedsætte næringsstofbelastningen af søer, åer og indre farvande 

er bedst mulige. Høringssvaret er efterfølgende godkendt politisk i 10 af de 13 kommuner i oplandet. De 

resterende 3 har så lille en andel af oplandet at de fravalgte politisk behandling. 

 

Høringssvaret kan ses på Gudenåkomitéens hjemmeside. Statens vandområdeplaner for 3. planperiode 

forventes at være endeligt vedtaget 22. december 2022.  

 

 

For yderligere information, kontakt: 

- Rune Kristensen, formand for Gudenåkomitéen  

(Rune.Kristensen@silkeborg.dk; 24 88 39 45)  

 

- Christian G. Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland  

(alleenlund@gmail.com; 23 26 96 25) 

 

- Morten Horsfeldt Jespersen, Sekretariatschef Gudenåkomitéens Sekretariat 

(MortenHorsfeldt.Jespersen@silkeborg.dk; 89 70 15 20 


