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Pressemeddelelse
Kanosejlere på Gudenåen får bedre kvalitet efter udbud
Når brugerne fremover lejer en kano for at sejle en tur på Gudenåen, er de sikret rene kanoer,
godkendte redningsveste, adgang til et toilet, inden man sætter sig i kanoen - og i det hele taget en
fast høj standard.
Det er resultatet af dét kanoudbud, som politikerne på tværs af syv kommuner i Gudenåkomitéen
står bag.
Udbuddet er de sidste dage blevet kritiseret i medierne af forskellige parter. Blandt andet er det
blevet fremlagt som om, at det var unødvendigt at sende sagen i udbud.
Dette er ikke korrekt.
Sagen skal ifølge loven i udbud, og derfor har Gudenåkomitéen reelt ikke haft noget valg.
En anden påstand er, at der er kommet færre udlejere af kanoer på Gudenåen. Det er faktuelt
forkert. Hvis man ser samlet på Gudenåen, er der faktisk kommet to nye udlejere til og altså i alt
flere udlejere end før udbuddet.
Det er heller ikke rigtigt, at hovedformålet med udbuddet har været at skaffe flere udlejere.
Meningen med det påkrævede udbud var at give plads til, at andre, som måtte have mod på at
starte virksomhed som kanoudlejer, kunne få chancen for at komme i betragtning til de
eftertragtede koncessioner.
Resultatet af udbuddet er i sidste ende en bedre løsning for brugerne, mener Charlotte Green (K),
formand for Gudenåkomitéen og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.
- Når du fremover vil leje en kano, er der en række minimumskrav, som udlejerne skal leve op til,
som sikrer en bedre kvalitet for brugerne, og desuden sikrer, at der også bliver passet godt på
miljøet. Det synes jeg er en forbedring, siger Charlotte Green.
Hun medgiver dog, at der er ting i processen, der kunne være gjort anderledes.
- Der er nogle formuleringer og nogle tekniske detaljer, som jeg gerne ville have lavet om, når jeg
ser tilbage på processen. Det skal vi lære af til næste gang. Men samlet set må jeg slå fast, at jeg er
godt tilfreds med resultatet, fordi det sikrer kanosejlerne bedre kvalitet. At udbuddet skulle være
mislykket er meget langt fra sandheden, slår Charlotte Green fast.
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Hun bliver bakket op af næstformanden i komitéen og formand for Klima – og Miljøudvalget i Viborg
Kommune, Jens Ravn (S).
- Jeg kan godt forstå, at der er nogle udlejere, der er skuffede over, at de ikke er med på den del af
strækningen, de gerne ville. Men alle har haft lige vilkår for at søge, og når man laver et udbud, vil
der altid være nogle, der taber, og nogle der vinder. Ligebehandling handler ikke om, at alle til sidst
skal have en bid af kagen. I det her tilfælde har vores hovedfokus være at sikre en åben proces og i
sidste ende god kvalitet for brugerne af Gudenåen. Og det har vi gjort med udbuddet, siger Jens
Ravn.
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