2012 – fra A til Å
Formanden takker for et begivenhedsrigt år
2012 har været et begivenhedsrigt år langs åen. Jeg vil som formand for Gudenåkomitéen nævne nogle af
de største begivenheder her med tak til alle jer i Gudenåkomitéens netværk, som har bidraget til de mange
opfyldte mål for bedre vandmiljø, sejlads og samarbejde om Gudenåen.
Sejlads
Med udgangen af 2012 har vi netop gennemført det første udbud af fartøjskoncessioner, det vil sige retten
til at udleje både på Gudenåen. Antallet af både på åen er reguleret efter hensyn til naturen. Alle udlejere,
der fra 2013 udlejer kanoer og kajakker på Gudenåen, skal leve op til højere krav til om hensyntagen
til både naturen og serviceniveau over for gæsterne. Udbuddet har også betydet, at to nye udlejere er
kommet til.
Vandmiljø
Gudenåkomitéen skal som vandoplandsstyregruppe forberede tiltag, der samlet kan fjerne 91 ton kvælstof
fra vandoplandet til Randers Fjord og dermed også Gudenåen og begrænse fosfortilledningen til visse
udpegede søer. Vi har i 2012 indsendt projekter til Naturstyrelsen, der lever op til dette krav. At det i 2012
er lykkedes at komme i mål med projektforslag til de nødvendige vådområdeprojekter er et resultatet af et
godt samarbejde mellem kommunerne.
GudenåSamarbejdet
2012 blev også året, hvor Gudenåkomitéens visioner om bredt samarbejde om bæredygtig udvikling langs
Gudenåen fik fast form. Samarbejdet er nu formaliseret i sådan en grad, at vi har kunnet etablere
GudenåSamarbejdet mellem Gudenåkomitéen, LAG, VisitGudenaa og OplevGudenaa. På sigt er det også
ambitionen at medinddrage andre strategiske og lokale partnere. En vigtig brik i udviklingen har været
ansættelsen af Anni Nørskov Mørch som projektleder. Endvidere er arbejdet med fortegnelsen over
muligheder langs åen, den såkaldte Registrant, på vej til næste fase som digitalt arbejdsredskab.
GudenåKonferencen 2013
2013 skydes i gang med en stor GudenåKonference, som OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen
inviterer jer alle til at deltage i og bidrage til. For konferencens mål er ikke kun at give jer en statusmelding
på de mange spændende projekter, som GudenåSamarbejdet har sat i åen. For også I, vores netværk langs
åen, organisationer, kommuner, erhvervsliv og ildsjæle, får central indflydelse på processen frem mod en
fælles Gudenå Helhedsplan.
Gudenå Helhedsplanen for fremtiden
Helhedsplanen skal udpege de temaer, som giver potentiale for bæredygtig udvikling. Temaer, der bliver til
konkrete udviklingsprojekter, når vi samarbejder på tværs af turisme-, naturoplevelses- og
planlægningsperspektiverne. Hvordan skal lystfiskeriturisme på Gudenåen udvikles, når vi tager hensyn til
både fisk, vand, turister, lokalmiljø og kulturlandskabet? Hvordan fortæller vi hinanden og andre
Gudenåens kulturhistorie på en sammenhængende og spændende måde? Hvordan udnytter vi den nye
grønne infrastruktur, der dannes af det nye Gudenå stisystem? Det og meget mere glæder vi os til at
diskutere med jer den 31. januar 2013 og hele det kommende år.
Vi ses på Gudenåen i det nye år. Glædelig jul og godt nytår!
Charlotte Green
Formand for Gudenåkomitéen

