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25. november 2014 

GudenåSamarbejdet 
Styregruppemøde 21. november 2014 

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og 

rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA Akvarium & Dyrepark  

 

DAGSORDEN 
 

 

1. Velkommen       

v. Flemming Lund (kl. 9.00 – 9.05) 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

v. Flemming Lund (kl. 9.05 – 9.10) 

 

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen  

   v. Gunhild Øeby Nielsen (kl. 9.10 – 9.35)  

 

4. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 26. september 2014  

v. Flemming Lund (kl. 9.35 – 9.40) 

 

5. GudenåSamarbejdet 2015 

v. Jørgen Jørgensen (kl.9.40 – 10.00) 

 

 

PAUSE Kl. 10.00 – 10.20 

 

6. Danmarks Laksestudio 

v. Tom Thinggaard Pedersen (kl. 10.20 – 10.40)  

 

7. Orientering fra VisitGudenaa   

v. Anne-Mette Knattrup (kl. 10.40 – 11.05)  

 

 

8. Orientering fra OplevGudenaa    

v. Knud Erik Hesselbjerg  (kl. 11.05 – 11.30) 
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9. Orientering fra LAG’erne langs Gudenåen    

v. Mette Risager (kl. 11.30 - 11.55) 

 

 

10. Evt.  

        v. Flemming Lund (kl. 11.55 - 12.00) 

 

 

Kl. 12.15:             FROKOST-buffet i AQUAs Café 

 

Kl. 13.00:             Rundvisning i udstillingen OplevGudenaa 

 

Kl. 14.00:             Tak for i dag 

 

Bilag 

 

Bilag 1: Referat Gudenåkomitéens møde 26. september 2014 

Bilag 2: Danmarks Laksestudio 

Bilag 3: Organisationsdiagram Laksestudio 

Bilag 4: De gode historier om Gudenåen - anbefalinger om formidling 

Bilag 5: FormidlingsoplægVestbirk 

Bilag 6: Sejladsoplevelser på Gudenåen - Vandvejen September 2014 
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Punkt 1. Velkommen     
 

Præsentation af den nye formand for Gudenåkomitéen, Flemming Lund (S) samt en 

præsentationsrunde af GudenåSamarbejdets medlemmer samt deltagende embedsmænd.  

Præsentation af Gunhild Øeby Nielsen, der er ansat i 3 mdr. i Sekretariatet for at arbejde i 

GudenåSamarbejdsregi – primært Gudenå Helhedsplan.  

Sekretariatet vil frem til uge 50 have en udenlandsk praktikant, Anna Brand. Anna er 24 år 

gammel, halvt britisk og halvt svensk, og har en mastergrad fra Edinburgh i Global 

Environment, Politics, and Society.  

 

Deltagere 

 Flemming Lund, Viborg Kommune  

 Jørgen Jørgensen, Natur og Vand, Viborg Kommune  

 Kurt Andreassen, Favrskov Kommune  

 Ann Ammitzbo, Teknik og miljø, Favrskov Kommune  

 Jens Peter Hansen, Randers Kommune  

 Hanne Wind-Larsen, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Jens Szabo, Skanderborg Kommune  

 Hans Brok-Brandi, Natur & Miljø, Skanderborg Kommune 

 Jesper Simonsen, Kultur og Fritid, Skanderborg kommune  

 Ole Pilgaard Andersen, Horsens Kommune  

 Keld Rasmussen, Natur, Horsens Kommune  

 Anne-Mette Skovgaard Juhl, Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune 

 Mette Vildbrad, Fællessekretariatet, Hedensted kommune 

 Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa  

 Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa  

 Mette Risager, LAG’erne langs Gudenåen 

 Majbritt Kjeldahl Lassen, Gudenåkomitéens sekretariat 

 Anne Brand, Gudenåkomitéens sekretariat  
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 Gunhild Øeby Nielsen, Gudenåkomitéens sekretariat (ref.) 

 

 

Afbud  

 Jarl Gorridsen, Silkeborg Kommune  

 Nels G. Markussen, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Lene Tingleff, Hedensted Kommune  
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden til dette møde 21. november 2014 indstilles til godkendelse. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 dagsorden til GudenåSamarbejdets møde 21. november 2014 godkendes. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen 
 

 

Baggrund 

På initiativ af Gudenåkommunernes borgmestre blev Gudenåkomitéen i 2010 bedt om at 

formulere en vision for Gudenåen, hvis hovedidé er at udnytte de rekreative potentialer i det 

fælles vandløb.  

Visionen, der blev godkendt af Gudenåkomitéen 15. juni 2011, peger på GudenåLandets 

særlige kendetegn og potentialer for oplevelser med natur og kulturhistorien. 

Gudenåkommunerne gav Gudenåkomitéen den opgave at fortsætte arbejdet med at 

konkretisere visionen, og Gudenåkomiteen besluttede at gøre dette gennem en Helhedsplan. 

GudenåSamarbejdet blev etableret på denne baggrund i januar 2013.  

GudenåSamarbejdet udarbejder i 2014 den første version af Gudenå Helhedsplanen, der i 

forlængelse af Gudenå Visionen skal formulere indsatsområder inden for natur, kultur og 

oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i 

GudenåLandet. 

Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for GudenåLandets potentiale og få 

effekt ved at forene eksisterende og fostre nye gode initiativer til udvikling i GudenåLandet. 

Helhedsplanen skal kvalificere fundraising til konkrete projekter ved  at udgøre en fælles 

vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til, og ved at påvirke andre 

kommunale, regionale og nationale strategier og bevillingspolitikker. 

Gudenå Helhedsplanen 2014 prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klare 

potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter.  

 Lystfiskerturisme 

 Stisystemer 

 Kulturhistorie 

Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter. 

 

Digital Gudenå Helhedsplan 2015 til høring 

1. udkast til Gudenå Helhedsplanen blev behandlet til GudenåSamarbejdets møde 27. juni 

2014. Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet valgte at aflyse den planlagte 

GudenåKonference 2014, 23. oktober, da projektlederen fik nyt job pr. 1. oktober 2014. 

 

Den interessentinvolvering og kvalitetssikring af Gudenå Helhedsplanen, som konferencen 

skulle sikre, var planlagt til at finde sted i efteråret 2014 ved hjælp af en digital høringsfase 

og efterfølgende møder med interessentgrupper. 

Høringsudkastet til helhedsplan ligger online på nedenstående adresse:  

http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?PlanId=8 

http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?PlanId=8
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Gudenå Helhedsplanen ligner til forveksling en hjemmeside, hvor hvert faneblad indeholder 

forskellige information – der er bl.a. et faneblad for hvert indsatsområde (lystfiskerturisme, 

stisystemer og kulturhistorie), og man kan folde indhold ind og ud på siderne. 

Skulle man have lyst til at skrive en kommentar/et høringssvar, sker dette i en hvidt 

kommentarfelt øverst oppe kaldet ”din kommentar”. Når man klikker her, åbnes en ny side 

hvor der er plads til at skrive kommentarer samt vedhæfte filer. Man afkræves personlige 

oplysninger i form af navn og mailadresse, hvorefter man modtager en kvittering via e-mail 

om modtagelsen af høringssvaret/kommentaren. De modtagne høringssvar/kommentarer kan 

herefter indarbejdes i planen af Sekretariatet. 

Sekretariatets bemærkninger 
Det har med den øjeblikkelige bemanding af sekretariatet ikke været praktisk muligt at 

gennemføre en høring af planen i oktober måned 2014.  

 

Sekretariatet har derfor pr. 1. november 2014 projektansat Gunhild Øeby Nielsen til at 

varetage den digitale høringsfase af Gudenå Helhedsplanen via DK-Plan.  

 

På den baggrund foreslår sekretariatet, at GudenåSamarbejdet nu drøfter og kommenterer 

planen, og at Gudenåsamarbejdets bemærkninger indarbejdes i Gudenå Helhedsplanen, før 

den forelægges for Gudenåkomitéen  den 5. december 2014 med henblik godkendelse af, at 

planen sendes i høring. 

 

Høringen forventes at involvere de interessenter, der skulle have deltaget i den aflyste 

GudenåKonference 2014. 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 GudenåSamarbejdet drøfter og kommenterer det foreliggende udkast til Gudenå 

Helhedsplanen.   

 GudenåSamarbejdets bemærkninger indarbejdes i Gudenå Helhedsplanen, før den 

forelægges for Gudenåkomitéen med henblik godkendelse af, at planen sendes i høring.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Gunhild gennemgik Helhedsplanen på DK Plan og redegjorde for forløbet frem mod første 

version af Gudenå Helhedsplanen (se vedlagte slides):  

 

21.11. 2. udkast til GHP på GudenåSamarbejdets møde. Diskussion og kommentarer, 

der efterfølgende indarbejdes i GHP. Desuden indarbejdes kommentarerne fra 
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den interne høring i kommunerne (juli-sept. 2014); Gudenåkort; relevant 

materiale fra partnerne (OG og VG-publikationer), og der foretages mindre 

tilretninger 

 

5.12. GHP præsenteres for Gudenåkomiteen med indstilling om at sende i ekstern 

høring til de parter, der skulle have været inviteret til den aflyste 

oktoberkonference 

 

15.12.14-18.1.15 

Ekstern høring hos interessenterne. Parallelt hermed korrektur/ 

gennemskrivning med fokus på potentialer samt workshops for grupper af 

interessenter mhp kvalificering af indsatsområderne. 

 

Februar Sammenskrivning af Gudenå Helhedsplan 2015 

 

 

Herefter en diskussion om  

 hvorvidt GS / GK kan sende planen i høring. Formålet med høringen er at kvalificere 

indsatsområderne og dermed levere bidrag til den version 1, vi er på vej imod, og det 

blev konkluderet, at så længe planen ikke berører myndighedskompetencer eller 

forpligter de enkelte byråd ressourcemæssigt eller på anden vis, er der ikke problemer  

 navnet Gudenå Helhedsplan. Konklusion: Enighed om, at navnet til dels er misvisende, 

men vi fastholder navnet, indtil vi er i hus med første version men tilføjer 

underoverskriften: ”Mål og retning for udvikling”, der angiver det dynamiske i 

”planen”. Enighed om, at det har højeste prioritet at komme i mål med denne første 

version.   
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Punkt 4. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 26. september 2014  
 

 

Baggrund 

Gudenåkomiteen afholdt møde 26.september 2014, hvor kommunerne havde lejlighed til at 

melde tilbage om forventningerne til budgetforhandlingerne, hvor et selvstændigt og forhøjet 

budget for GudenåSamarbejdet 2015 indgår i budgetterne for Teknik og Miljø eller nye 

forvaltninger. 

 

 

Budgetforslag 2015 for GudenåSamarbejdet 

Gudenåkomitéens sekretariat fremlagde på mødet 2. juni 2014 nedenstående forslag til 

budget for GudenåSamarbejdet i 2015. 

 

Budgetforslag GudenåSamarbejdet 2015   

Lønudgifter – projektleder * 868.000 

Projektansættelse/ konsulent 550.000 

Studietur 20.000 

Mødeafholdelse 20.000 

Foldere og andet materiale 20.000 

Digital kommunikation (inkl. fotos og medieovervågning) 125.000 

Diverse 55.000 

Udgifter i alt 2015 1.658.000 

 

* Lønning indeholder teknologileje + 33% overhead 

 

 

For at tilgodese mulighederne for etablering af en mere permanent organisation og 

igangsætning af projekter fra Helhedsplanen er budget 2015 udvidet i forhold til 2014.  

 

Budgetforslaget skaber ressourcemæssigt mulighed for, at GudenåSamarbejdet i 2015 kan 

begynde at realisere Helhedsplanen ved at igangsætte konkrete projekter og fundraise. 

Posterne er i øvrigt fremskrevet i forhold til prisudviklingen, og der er tilføjet posten Digital 

kommunikation, der blandt andet skal give mulighed for at udvikle en ny hjemmeside og for 
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at tegne et abonnement på en medieovervågningstjeneste til styrkelse af den interne og 

eksterne kommunikation. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Under Gudenåkomitéens møde 26. september 2014 meldte alle syv kommuner tilbage med 

positivt tilsagn om bidrag til det øgede budget til GudenåSamarbejdet 2015 med forventning 

om, at den øgede bevilling i 2015 vil muliggøre realisering af nogle af Gudenå Helhedsplanens 

foreslåede projekter.   

 

 

Bilag  

Bilag 1: Referat Gudenåkomitéens møde 26. september 2014 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Det blev understreget, at det er vigtigt, at GudenåSamarbejdet præsenterer resultater forud 

for budgetlægning i kommunerne til 2016.  
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Punkt 5. GudenåSamarbejdet 2015 

 
Baggrund 

Gudenåkomiteen og Kommunerne i Komiteen forventes i 2015 at skulle drøfte form og 

rammer for det fremtidige arbejde.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

GudenåSamarbejdet fungerer som et uforpligtigende samarbejde mellem kommunerne og 

væsentlige interessenter i Gudenåoplandet. Samarbejdets væsentligste indhold er i dag: 

• Koordinering  

• Videndeling mellem samarbejdets medlemmer 

 

Det kunne være et mål for det fremtidige samarbejde at skabe et forum for: 

 Oplevelses- og forretningsudvikling 

 Påvirkning af kommunale, regionale og nationale strategier og politikker 

 Projekter og fundraising 

 Koordinering og facilitering 

 Videndeling (bredt netværk) 

 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at  

 GudenåSamarbejdet drøfter dets fremtidige opgaveportefølje med henblik på 

eventuelle anbefalinger til Gudenåkomitéen  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Efter Jørgens oplæg (se slides vedlagt referat) kort diskussion om GudenåSamarbejdets 

fremtidige opgaver:  

 

Vigtigt at definere hvilke opgaver, der skal indgå i samarbejdet, da det har betydning for, 

hvilken form/organisation, man vælger.  

Enighed om, at myndighedsopgaverne skal forblive i Gudenåkomiteen. GudenåSamarbejdet 

skal arbejde agilt og varetage udviklingsopgaver – ikke myndighedsopgaver.  
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Vigtigt at være opmærksom på andre parallelle indsatser, der kan have betydning for 

GudenåSamarbejdets fremtid – fx Business Region Aarhus, som 6 af de 7 Gudenåkommuner 

er med i.  

 

Ole Pilgaard Andersen ønskede ført til referat, at han efterspørger en vurdering af og tidsplan 

for, hvordan og hvornår GudenåSamarbejdet kan etableres som organisation i forhold til 

behandling og beslutning i kommunerne i 2015.  
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Punkt 6. Danmarks Laksestudio 

 
Baggrund 

Randers Kommunes borgmester har tidligere modtaget en henvendelse fra Tom Thinggaard 

Pedersen angående et prospekt med titlen ”Danmarks Laksestudio”.  

 

Idéen er at skabe et forskningscenter, skoletjeneste og besøgssted for bl.a. turister, hvor viden 

om Gudenåens liv og laksestamme kunne deles ud til alle.  

 

Tom Thinggaard Pedersen har valgt at prioritere sin tid på noget andet og spørger i denne 

henvendelse om Randers Kommune er interesseret i at realisere ideen. Tom Thinggaard 

Pedersen stiller sig gerne til rådighed for at fortælle mere om den.  

  

Tom Thinggaard Pedersen mener, at et laksestudio hører hjemme i Danmarks lakseby nr. 1. 

Randers Kommune vurderer, at da der er andre tiltag på vej i Gudenåen med baggrund i laks, 

besøgscenter og turisme, at det vil være hensigtsmæssigt, Tom Thinggaard Pedersen 

fremlægger sin idé for GudenåSamarbejdet på indeværende møde. Der kan være sammenfald 

med andre tiltag, og et Laksestudio behøver ifølge Randers kommune ikke nødvendigvis være 

tilknyttet Randers Kommune.  

Laksestudiet kan også være et projekt, som det evt. kommende GudenåSamarbejde kan 

undersøge muligheder for i forhold til, om der er grundlag og interesse for at arbejde videre 

med idéen og/ eller sætte Tom Thinggaard Pedersen i relation til andre samarbejdspartnere. 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at  

 GudenåSamarbejdet drøfter oplægget fra Tom Thinggaard Pedersen om prospektet 

med titlen ”Danmarks Laksestudio”.  

 

Bilag 

Bilag 2: Danmarks Laksestudio 

Bilag 3: Organisationsdiagram Laksestudio 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. Se vedlagte præsentation.   
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Punkt 7. Orientering fra VisitGudenaa 
 

 

Orientering om igangværende aktiviteter og planer for 2015. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Se vedlagte præsentation.  

 

Anne Mette Knattrup pointerede, at VisitGudenaa er en organisation, der opretholder 

aktiviteter i GudenåLandet efter projektets udløb.  

 

Opfordring til VisitGudenaa om at få erhvervet til at give tilbagemeldinger på effekt, fx i form 

af øget salg, af indsatsen som supplement til Rambølls evaluering.  
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Punkt 8. Orientering fra OplevGudenaa 
 

 

OplevGudenåen foreslår, at følgende punkter drøftes: 

 

 Sejladsoplevelser på Gudenåen – vandvejen. Drøftelse af valget af 

GudenåKrydsningspunkter. 

 

 De gode historier om Gudenåen – anbefalinger om formidling. Drøftelse af de 

anbefalinger, der er peget på. 

 

 Det ubemandede formidlingscenter. GudenåKrydsningspunkt. Eksempelprojekt: 

Vestbirk Kraftværk.  

 

 

Bilag 

Bilag 4: De gode historier om Gudenåen - anbefalinger om formidling 

Bilag 5: FormidlingsoplægVestbirk 

Bilag 6: Sejladsoplevelser på Gudenåen - Vandvejen September 2014 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Se vedlagte præsentation.  

Kommentarer til OplevGudenaas bilag ”Gudenåens udvikling 2014-2014 – resultater af 

fællesskaber” (sendt ud af Knud-Erik Hesselbjerg forud for mødet og delt rundt under mødet), 

der rummer en samlet oversigt over projekter og indsatser i GudenåLandet i nævnte periode. 

Det giver det overblik, som Helhedsplanens projektkatalog skal bibringe men ikke er i mål 

med, men det bidrager efter nogle deltageres mening også til forvirring om, hvem der ejer og 

har betalt projekterne.  

Knud Erik bad om at få forslag til rettelser tilsendt senest 1. december, så de kan indarbejdes.  
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Jørgen Jørgensen påpegede, at det er væsentligt, at ejerskabet til de enkelte projekter, der 

omtales, klart fremgår, ligesom det jo i nogle tilfælde er en forpligtigelse til at nævne 

sponsorerne, når et projekt omtales. 

Mette Risager bad om at få til referat, at det er meget vigtigt for bidragyderne, at man kan se, 

hvem der har betalt for projektet – er projektejere, og hvis dette ikke er entydigt, er det bedre 

at udelade i et katalog ejet af et bestemt projekt. Mette Risager sender ikke kommentarer 

efterfølgende.  
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Punkt 9. Orientering fra LAG’erne langs Gudenåen 
 

 

Orientering om igangværende aktiviteter og planer for 2015. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Se vedlagte præsentation. 

 

I den nye LAG-struktur er der ikke LAG`er i Søhøjlandet men i Randers-Favrskov, Viborg 

(sammen med Skive) og Hedensted (sammen med Odder) kommuner. Det skal vurderes, om og 

i så fald hvordan LAG skal med i den organisering, man beslutter sig for for 

GudenåSamarbejdet, Det bør bl.a. indgå i vurderingen, at LAG er de eneste, der må give 

erhvervsstøtte.  

 

Mette Risager mindede om vigtigheden af, at de LAG-strategier, der lige nu er på vej igennem 

kommunernes systemer, er åbne overfor samarbejde omkring Gudenåen.  

  



REFERAT 

 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                      GUDENÅSAMARBEJDET                              21. NOVEMBER 2014 

 

18 

Punkt 10. Eventuelt  
 

I 2015 holdes møder i GudenåSamarbejdet samme dag som Gudenåkomitéens møder. Ved 

Gudenåkomitéens møde den 5.12. foreslås følgende mødedatoer: 

 6.3. 

 8.5. 

 25.9. 

 11.12  


