
Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS  
8. maj 2015 kl. 9.00 – 13.00 

Vissing Enge samt ”Sløjfen”, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Mødelokale 2 

Der blev serveret morgenmad og en let frokostanretning                                                   12. maj 2015 

 

 

 
Majbritt Kjeldahl Lassen 
Koordinator Gudenåkomitéen 
Direkte tlf.: 51 44 49 43 
makla@viborg.dk  
 

 
Besøgsadresse Gudenåkomitéen 
Prinsens Allé 5 
8800 Viborg 
www.gudenaakomiteen.dk  
 

 
Viborg Kommune 
Prinsens Allé 5 
8800 Viborg 
www.viborg.dk 

 

 

 
Da mødet efter Gudenåkomitéens ønske starter med en besigtigelse af Vissing Enge, et realiseret 

projekt fra kvælstof-VOP (Favrskov Kommune), angives praktisk information herunder.  

Hvis vejret tillader det, spises morgenmaden i Vissing Enge – ellers spises der morgenmad efter 

ankomst til mødelokalet. 

 

Praktisk information om Vissing Enge besigtigelsen kl. 9.00 (der henvises i teksten til et kort 

indsat umiddelbart efter teksten – kortet ligger også elektronisk efter log in: 

Parkering:  

Parkering foregår ved de røde stjerner på kortet.  Ved den gule stjerne er der også parkering, 

men kun plads til 2-3 biler.  Ved skydebanen kan der parkeres i siden på grusvejen, eller helt 

inde på P-pladsen ved skydebanen Vissingvej 6, 8370 Hadsten. Denne adresse kan samtidig 

anvendes til GPS-kørsel. Alternativ GPS-adresse er Hadstenvej 60 - det er husene nord for 

vådområdet.  

 

Brug kun de nævnte parkeringsområder, da parkering langs vejsiderne er uhensigtsmæssigt i 

forhold til trafik og sikkerhed. 

 

Mødested: 

Vi mødes ved bord-bænkesæt nord for søen kl 9.00 – markeret med gul smiley på kortet. 

Der skal påregnes 5-10 minutters gang fra parkeringsplads til mødested. Hvis det er meget 

dårligt vejr, kan vi evt. mødes ved Fugletårnet (sort pil med tekst ”mødested indvielse”), 

hvor vi kan komme lidt i tørvejr.  

 

Påklædning: 

Vi anbefaler praktisk tøj efter vejrforholdene, men gummistøvler/vandtætte vandrestøvler 

anbefales i høj grad, da der mange steder er leret og vådt. Almindelige sko kan nemt blive 

ødelagt. Brug trampestien (flisbelagt) i nordlige projektgrænse ved færdsel i området. 
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2  

Rød stjerne viser 2 mindre parkeringsmuligheder ved selve vådområdet. 

 

Gul stjerne viser mulighed for alternativ parkering – men der er her kun plads til 2-3 biler. 

 

Gul smiley markerer mødested ved borde-bænkesæt nord for søen. 
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Dagsorden:  

  

1. Velkomst (kl. 10.15 – 10.20) 

v./ Flemming Lund   

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 10.20 – 10.25) 

v./ Flemming Lund   

 

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers 

Fjord er inviterede til punkt 3 og 4, og har beslutningskompetence til punkt 3  

 

3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 10.25 – 10.30) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen 

 

4. Vandplan II - kommunernes fælles høringssvar (kl. 10.30 – 11.00) 

v./ Anders Haugstrup Andersen 

 

Økonomi 

 

5. Budget for Gudenåkomitéen 2015 (kl. 11.00 – 11.05) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

6. Budget for sejladsområdet 2016 (kl. 11.05 – 11.10) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

 

Gudenåkomitéen 

 

7. Gudenåkomitéens studietur – foreløbigt program (kl. 11.10  – 11.10) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

8. Proces for udbud af langturskoncessioner på Gudenåen (kl. 11.10  – 11.25) 

v./ Jørgen Jørgensen 

 

9. Orientering fra GudenåSamarbejdet (kl. 11.25 – 11.30)  

v./ Gunhild Øeby Nielsen 
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Sejlads 

 

10. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 11.30 – 11.40) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

11. Orientering om sejladsbekendtgørelsen (kl. 11.40 – 11.45) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

 

 

 

Faste punkter 

 

12. Punkter til næste møde (kl. 11.45 – 11.50) 

v./ Flemming Lund 

 

13. Eventuelt (kl. 11.50 – 11.55) 

v./ Flemming Lund 

 

 

Frokost kl. 12.00 

 

På grund af tidsnød blev punkt 10 udskudt til Gudenåkomitéens møde 25 september 2015. 

Diskussionen af punkt 8 blev rykket frem før punkt 5. 

 

Til punkt 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13 deltog Silkeborg kommunes medlem ikke. 

Til punkt 5, 6, 7, 9, 11, 12 og 13 deltog Skanderborg kommunes medlem ikke 
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Bilagsoversigt – der er ialt 12 bilag + materiale benævnt A+B til brug for Vissing Enge 

besigtigelsen vedlagt denne dagsorden 

 

A: Kort der viser vejen til besigtigelsen samt indeholder praktisk information 

B: Endelig Tegning - dræn og grøfter i Vissing Enge 

 

Bilag 1: N-VOP version 5,5 af 22. april 2015 

Bilag 2: P-VOP version 3,3 af 22. april 2015  

Bilag 3: Udkast til fælles udtalelse  

Bilag 4: Bilag 1 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

Bilag 5: Bilag 2 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

Bilag 6: Bilag 3 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

Bilag 7: Godkendt budget 2015 pr. 4. juni 2015_Gudenåkomitéen inkl. GudenåSamarbejdet 

Bilag 8: Foreløbigt program for Gudenåkomitéens studietur 30. september-2. oktober 2015 

Bilag 9: Bekendtgørelse nr 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen 

Bilag 10: Procesplan - udbud af koncessioner til langturssejlads i Gudenåsystemet. 

Bilag 11: Inddragelse af kanoudlejerne i forbindelse med det kommende udbud  

Bilag 12: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 26 03 2015 
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Oversigt over møddeltagelse 

 

Politisk deltagelse Organisation 

Flemming Lund  Viborg Kommune 

Jens Peter Hansen  Randers Kommune 

Jarl Gorridsen  Silkeborg Kommune 

Lene Tingleff   Hedensted Kommune 

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Jens Szabo  Skanderborg Kommune 

Ole Pilgaard Andersen Horsens Kommune 

  

Teknisk deltagelse Organisation 

Jørgen Jørgensen  Viborg Kommune 

Hanne Stadsgaard Jensen  Viborg Kommune 

Anders Haugstrup Andersen Viborg Kommune 

Ann Ammitzbo  Favrskov Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Hans Brok-Brandi  Skanderborg Kommune 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Per Nørmark Hedensted Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers Kommune 

Gunhild Øeby Nielsen Gudenåkomitéens sekretariat 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat 

  

Afbud Organisation 

Per Dalgaard Syddjurs Kommune 

Hans-Erik Jensen Norddjurs Kommune 

Bent Mortensen  Odder Kommune 

Jesper Hahn-Pedersen  Ikast-Brande Kommune 

Mogens Bjørn Nielsen  Aarhus Kommune 

Steen Ravn Christensen  Syddjurs Kommune 

Alex Vejby Nielsen Vejle Kommune 

Keld Andersen  Vejle Kommune 

Annette Holm Bonde Vejle Kommune 

Jens Meilvang Norddjurs Kommune 

  

Derudover deltog Carsten Funch (Teknik og Miljø) på mødet i egenskab af ledelsesaspirant 
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Punkt 1. Velkomst 
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 8. maj 2015 godkendes 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

Baggrund 

Vandoplandsstyregruppen for vandopland 1.5 Randers Fjord består af de 7 kommuner i 

Gudenåkomitéen suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner for 

1. planperiode har udpeget hvor stor en reduktion af tilførslen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) 

til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå inden udgangen af 2015. Staten har også udpeget 

virkemidlerne til at opnå denne reduktion, og fastsætter den økonomiske ramme for arbejdet, der 

gennemføres af kommunerne. Hvert vandopland skal udarbejde og løbende tilpasse 

Vandoplandsplaner (VOPer) med projektlister for henholdsvis arbejdet med at reducere 

belastningen med kvælstof (N-VOP) og fosfor (P-VOP). Hvis der tages projekter ud eller sættes nye 

ind i VOP’erne, skal det godkendes af VOSen.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

 

N-VOP 

På mødet den 6. marts 2015 blev en revideret N-VOP godkendt, og efterfølgende fremsendt til 

Naturstyrelsen. Naturstyrelsen anmodede den 12. marts 2015 Vandoplandsstyregruppen om en 

redegørelse for hvordan den lave N-reduktion på 55,9 t N/år tænkes håndteret i forhold til det 

fassatte mål på en reduktion på 71,5 t N/år. Afvigelsen er større end de 10% der ifølge 

Naturstyrelsen kan forekomme på grund af konkrete topografiske forhold.  

 

Sekretariatet svarede 27. marts 2015, at det på nuværende tidspunkt er kommunernes vurdering, at 

den nuværende N-VOP er udtryk for hvad det er muligt at gennemføre inden for de nuværende 

tidsmæssige og økonomiske rammer og med de virkemidler der er til rådighed. Der blev også 

henvist til notatet udarbejdet af Vandoplandsstyregruppen i september 2013 vedrørende de særlige 

udfordringer i vandoplandet i forhold til at overholde rammerne for kvælstof-vådområdeindsatsen, 

som i vid udstrækning stadig er gældende. 

 

31. marts 2015 anmodede Favrskov Kommune om en ændring af N-VOPen i forhold til projektet i 

Drostrup-Stobdrup Enge, hvor resultaterne fra forundersøgelsen betyder, at projektet skal 

nedjusteres i antal ha og størrelsen på kvælstofreduktionen, og dermed også de samlede 

omkostninger. Arealerne ved Stobdrup udgår således af projektet. Den ønskede ændring blev indsat 

i N-VOPen som blev indsendt 31. marts 2015, med forbehold for politisk godkendelse.  

 

Der er efterfølgende indsendt ansøgning om realisering af projektet.  

 

Som resultat af nedjusteringen af Drostrup-projektet blev differencen mellem den samlede 

forventede reduktion af kvælstof-belastningen af Randers Fjord (49,2 t N/år) og det af staten 

fastsatte reduktionsmål på 71,5 t N/år endnu større. Den fastlagte økonomiske ramme på 60,3 mio. 

kr. til indsatsen er heller ikke udfyldt, eftersom de samlede udgifter til projekterne er anslået til 49,6 

mio. kr. Der er således et overskud på ca. 10 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. dog er afgivet til andre 
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oplande. Naturstyrelsen anmodede i brev af 9. april 2015 om at VOSen forholder sig til dette senest 

den 23. april 2015.  

 

Ingen af kommunerne ser sig i stand til at starte et nyt projekt inden for den korte tidsramme. Dette 

er meddelt Naturstyrelsen den 22. april 2015. 

 

N-VOP version 5,5 med en mindre korrektion af beløbet for de samlede udgifter til projektet i 

Vissing Enge er vedlagt som bilag 1, til godkendelse. 

 

 

P-VOP 

På mødet den 6. marts 2015 blev en revideret P-VOP godkendt.  

 

Der er ikke siden sket ændringer i hvilke projekter der er omfattet af planen. Forundersøgelsen af 

Mørke Mose-projektet (Syddjurs) er afsluttet. Forundersøgelsen viste at realisering af projektet vil 

blive ca. 300.000kr dyrere end oprindeligt budgetteret.  

 

De foreløbige resultater fra forundersøgelsen af Ring Kloster Å-projektet (Skanderborg Kommune) 

viser også at projektet kan blive væsentligt dyrere end først antaget.  Skanderborg Kommune vil 

afvente den endelige forundersøgelse, og derefter tages der stilling til projektets fremtid. 

 

Der er ikke overskud i budgetrammen til at forøge budgetterne. Derfor er der foretaget en 

prioritering. Da projektet i Syddjurs Kommune er klar til at realisere, er budgettet forøget og en 

revideret P-VOP indsendt med forbehold for politisk godkendelse. P-VOPen er vedlagt som bilag 2.  

 

Bilag 

Bilag 1: N-VOP version 5,5 af 22. april 2015 

Bilag 2: P-VOP version 3,3 af 22. april 2015 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 den reviderede N-VOP godkendes 

 mulighederne for at tage et eller flere yderligere projekter ind i N-VOPen drøftes 

 den reviderede P-VOP godkendes 
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Referat 

Indstillingen godkendt.  

 

Kommunerne i oplandet til Randers Fjord opfylder ikke det samlede kvælstofsreduktionskrav på 

71,5 ton i den indeværende kvælstof- og fosforvandoplandsplansperiode (udløber ultimo 2015). Og 

i Vandområdeplan II er kvælstofsreduktionskravet endnu højere, nemlig 119 t. Det vurderes derfor 

nødvendigt med den tidlig og grundig diskussion af, hvordan den enkelte kommune løfter 

forpligtigelsen. 

Pumpelagene i Randers kommune, der kan fjerne en betydelig kvælstofmængde, kom efter politisk 

ønske ikke i spil i indeværende periode for at give andre kommuner mulighed for at byde ind med 

projekter. Hvis reduktionskravet skal nås i kommende Vandområdeplanperiode, bør muligheden for 

at disse pumpelag kan genindtræde i N-VOPen undersøges. Randers kommune påpegede, at 

rammebetingelserne (økonomien) ville gøre det vanskeligt at bringe pumpelagene i spil, trods deres 

høje kvælstofreducerende potentiale. 

 

Note:  

I forbindelse med at der blev søgt om tilskud til realisering af flere projekter, skete der i starten af 

maj måned flere justeringer af budgetterne. Disse blev indsat i en ny N-VOP version 5,6, som blev 

forelagt til politisk godkendelse på mødet.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om tilskud til realisering af projektet i Syddjurs 

Kommune blev der igen justeret i budgettet. Derfor blev der fremlagt en ny version 3,4 af P-VOP til 

godkendelse på mødet.  
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Punkt 4. Vandplan II  - kommunernes fælles høringssvar  

Baggrund 

Vandområdeplanerne for 2. planperiode (2016 – 2021) og tilhørende bekendtgørelser og 

miljøvurdering blev sendt i 6 måneders offentlig høring den 22. december 2014.  

På Gudenåkomitéens møde den 6. marts blev det vedtaget at Sekretariatet til næste møde 

udarbejdede et udkast til fælles høringssvar om vandområdeplanerne og de tilhørende 

bekendtgørelser. I høringssvaret skulle indgå, at planens krav er svære at opfylde, især i forhold til 

de økonomiske rammer og princippet om frivillighed. I udkastet skulle også indgå et udkast til 

fælles udtalelse omkring Gudenåcentralen.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Udkast til fælles høringssvar er vedlagt dagsordenen som bilag 3. I udkastet er indarbejdet bidrag 

fra medlemskommunerne. Der indgår flere forslag til udtalelse vedrørende 

Gudenåcentralen/spærringen ved Tangeværket.  

 

I høringssvaret er der lagt vægt på væsentlige og generelle emner. Bemærkninger til enkeltindsatser, 

og konkrete forhold der har betydning for den enkelte kommune, behandles i de enkelte kommuners 

høringssvar. 

 

Høringssvaret gennemgås på mødet. 

 

Efter godkendelse i Gudenåkomitéen skal høringssvaret politisk behandles i 12 af de 13 

oplandskommuner. Det er ikke praktisk muligt for Aarhus Kommune at behandle Gudenåkomitéens 

høringssvar.  

 

Bilag 

Bilag 3: Udkast til fælles udtalelse  

Bilag 4: Bilag 1 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

Bilag 5: Bilag 2 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

Bilag 6: Bilag 3 til Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 udkastet til fælles udtalelse drøftes og godkendes 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Gudenåkomitéens ønskede ændringer til det fælles høringssvarsudkast blev tilføjet i dokumentet til 

mødet. Gudenåkomitéen drøftede holdningen til Tange sø, og der blev opnået enighed om følgende 

udtalelse, som også indføres i høringssvaret: 

Gudenåkomiteen opfordrer til at passageforholdene ved Tange Sø udpeges til indsats i 

vandområdeplan 2015-2021 

•Det er en grundlæggende forudsætning at Tange Sø bevares 

•Det er endvidere en forudsætning at et fungerende Tangeværk bevares, under 

hensyntagen til vandafgivelse til en fremtidig faunapassage, der medvirker til 

målopfyldelse for berørte vandområder 

•Staten bør i det videre arbejde inddrage lokal viden, herunder kommunerne langs 

Gudenåen og Gudenåkomiteen 
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Punkt 5. Budget for Gudenåkomitéen  

Baggrund 

På Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015 blev det besluttet, at Sekretariatet skulle udarbejde en 

udredning, der belyser mulighederne for en fuld økonomisk dækning af sekretariatets 

ressourceforbrug. Herunder præsenteres Sekretariatet budgetforslag for Gudenåkomitéen 2016 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Nedenfor angives de antagelser, der ligger bag budgetforslaget for Gudenåkomitéens ordinære 

opgaver i 2016.  

 

Da der ikke er truffet afgørelse om GudenåSamarbejdet for 2016, indgår denne post ikke i 

Gudenåkomitéens budget.  

Budgettet er desuden fremskrevet til 2016 niveau. 

 

Samlet set budgetteres medlemskommunernes bidrag til Gudenåkomitéens arbejde lavere i 2016 

end i 2015. Dette skyldes 2 forhold 

1) Det estimeres, at 40% af koordinatorens arbejdstid i 2016 bruges på Gudenåkomitéen (i 

2015 budgetteres der med 50%).  

2) Der er ikke planlagt studietur i 2016 

 

Der er i 2016 en ny post på 18.500kr, som følge af en ydelse til økonomimedarbejder, der fremover 

varetager Gudenåkomitéens økonomi. 

Diverse posten vil eventuelt kunne udmøntes i et bidrag til en Gudenåkonference. 

Til sammenligning er budgettet for 2015 indsat – dog er GudenåSamarbejdet fjernet for 

overskuelighedens skyld. Hvis man ønsker at se Gudenåkomitéens budget for 2015 inklusiv 

GudenåSamarbejdet ud fra fordelingsnøglen, henvises til bilag 7. 

 

Post på Gudenåkomitéens budget 2016 2015 

Lønudgifter – koordinator* 315.786 413.000 

Studietur 0 70.000 

Ydelse til økonomikonsulent 18.500 0 

Mødeafholdelse 25.000 20.000 

Vedligeholdelse af hjemmesider 10.000 5.000 

Diverse 50.000 25.000 

I alt budget 419.286 533.000 

 

*lønudgiften indeholder teknologileje, samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles mellem sejladsbudgettet og 

Gudenåkomitéens budget – der henvises til dagsordenspunktet. 
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Tabellen herunder viser medlemsbidrag 2016 for Gudenåkomitéen (til sammenligning er 

medlemsbidraget for Gudenåkomitéen uden GudenåSamarbejdet i 2015 indsat). 

 

Differencen på 600 kr. mellem de 2 samlede budgettal i tabellerne skyldes, at Favrskov kommune 

fejlagtigt blev opkrævet 600kr for lidt i bidrag for 2014, som derfor opkræves med 

medlemsbidraget for 2015. 

 

 

Medlemsbidrag for Gudenåkomitéen 2016 - fordelingsnøgle efter opland 

    

  Fordelingsnøgle (%) Beløb 2016 Beløb 2015 

Silkeborg Kommune 26 109.014 138.580 

Favrskov kommune 19 80.264 101.270 

Viborg Kommune 16 67.086 85.280 

Randers Kommune 15 62.893 79.950 

Skanderborg Kommune 11 46.122 58.630 

Horsens Kommune 8 33.543 42.640 

Hedensted Kommune 5 20.964 26.650 

I alt   419.886 533.000 

 

 

Bilag 

Bilag 7: Godkendt budget 2015 pr. 4. juni 2015_Gudenåkomitéen inkl. GudenåSamarbejdet 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 budgettet for Gudenåkomitéen 2016 godkendes 

 

Referat 

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse: 

 

Medlemsbidraget i 2016 skal være lig med medlemsbidraget i 2015 -  differencen mellem de 2 år 

skal tilføjes som budgetpost til diverse initiativer, således, at der er en buffer indlagt til eventuelle 

projekter i løbet af 2016.  
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Punkt 6. Budget for sejladsområdet 2016 

Baggrund 

Budgetforslag for sejladsområdet 2016 præsenteres herunder 

Sekretariatets bemærkninger 

Nedenfor angives de antagelser, der ligger bag budgetforslaget for sejladsområdet i 2016.  

Det antages, at koordinatorens arbejde med at forberede det kommende udbud af 

langturskoncessioner på Gudenåen medfører, koordinatoren samlet set bruger 60% af arbejdstiden 

bruges på sejladsområdet - en udgift på 473.680.  

Det forventes ligeledes, at der er behov for ekstern konsulentbistand, primært i forbindelse med 

udbuddet. 

 

Budgetposter – sejladsområdet 2016 Udgifter Indtægter 

Lønudgift – koordinator* 473.680  

Lønudgifter - kommunale medarbejdere 0  

Drift og support af hjemmeside NOVICELL 60.000  

Grafisk konsulent (kortfolder og tryk) 60.000  

GIS konsulent (digitalt kort) 5.000  

Årlig udgift til betalingsmodul 5.000  

Mødeafholdelse 8.000  

Konsulentbistand - primært til udbud 250.000  

Ydelse til økonomikonsulent 18.500  

Diverse 33.620  

Gebyr på bådregistrering  600.000 

Gebyr på udlejningskoncessioner  313.800 

I alt 913.800 913.800 

Lønudgiften indeholder teknologileje, samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles mellem sejladsbudgettet 

(60%) og Gudenåkomitéens budget (40%). 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 budgetforslaget for sejladsområdet 2016 godkendes 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 7. Gudenåkomitéens studietur – foreløbigt program 

Baggrund 

På Gudenåkomitéens møde 5. december 2014 blev det besluttet, at Gudenåkomitéens studietur 30. 

september -2. oktober 2015 skulle gå til Ejderen-Treene-Sorge regionen i Slesvig-Holsten. 

 

Gudenåkomiteen betaler studieturen for de politiske medlemmer samt sekretariatets koordinator og 

projektleder. Teknikere fra medlemskommunerne kan deltage i studieturen, men kommunerne 

betale selv for denne deltagelse. VisitGudenaa, LAG og OplevGudenaa vil også blive inviteret med 

på studieturen ved egenbetaling.  

 

Flodlandskabet Ejderen-Trene-Sorge er et flodlandskab i Slesvig- Holstens indland mellem byerne 

Heide, Husum, Flensborg, Slesvig og Rendsborg. Området er opkaldt efter de tre floder Ejderen, 

Trenen og Sorge, der danner Slesvig-Holstens største vejleområde. 

 

Ejderen-Treene-Sorge regionen minder på flere punkter om Gudenåregionen 

 

 Floderne størrelse er sammenlignelige 

 Der udbydes sammenlignelige turistprodukter (cykling, vandreture, kanoture osv.) 

 Begge regioner har et samarbejde omkring deres flod(er) 

  

Regionen ligger endvidere tæt på Danmark, hvilket gør den attraktiv både rent økonomisk og 

rejsetidsmæssigt. 

 

Sekretariatet præsenterer herunder et foreløbigt program for Gudenåkomitéens studietur, der byder 

på en bred vifte af præsentationer, diskussioner og aktiviteter. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet har i samarbejde med Yannek Drees fra Eider-Treene-Sorge GmbH, sammensat et 

foreløbigt program (se bilag 8). Programmet er opbygget således, at hver dag byder på et nyt tema 

med mulighed for at besøge projekter/aktiviteter med efterfølgende diskussion. 

 

De foreløbige temaer er 

 Dag 1. Tværkommunale partnerskaber og regional udvikling – mulighed for at høre 

hvordan Ejderen-Treene-Sorge GmbH er organiseret, hvordan de er lykkedes med at lave en 

holistisk ”aktiv region” og hvilken rolle det politiske lag har spillet/spiller. Det ultimative 

mål for Ejderen-Treene-Sorge GmbH er at udvikle regionen i landdistrikterne med beboerne 

og styrke den. 

 

 Dag 2. Turisme og kulturhistorie. Hvordan er kanoinfrastukturen? Inspektion og 

diskussion af ensartet skiltekoncept. Hvordan er skilte- og informationskonceptet for 

kulturhistorie? 

 

 Dag 3. Natur beskyttelse og kulturhistorie – hvordan sørges der for at naturen beskyttes, 

men kulturhistorien benyttes?  
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Sekretariatet planlægger bustransport med 3-4 opsamlingssteder ned gennem Jylland, hvilket giver 

en transporttid på ca. 4,5 timer. Der planlægges efter internet, toilet samt kaffe og the i bussen. 

  

Overnatning planlægges at være i området nær Erfde, hvor Ejderen-Treene-Sorge GmbH har 

hovedkvarter. Der vil være enkeltværelser til alle deltagere (prisleje: 85-95 Euro pr. person pr. nat).  

 

Der udleveres på mødet informationsmateriale om Ejderen-Treene-Sorge GmbH samt flere af de 

destinationer, der skal besøges på studieturen. 

 

Bilag  

Bilag 8: Foreløbigt program for Gudenåkomitéens studietur 30. september-2. oktober 2015 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen godkender det foreløbige program for studieturen.  

 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 

Gudenåkomitéens formand er forhindret i at deltage i studieturen, hvorfor næstformanden træder i 

hans sted. 

Sekretariatet skal undersøge muligheden for et relevant aftenarrangement på studieturens 2. Aften. I 

fald dette ikke er muligt, bliver studietursdeltagerne på hotellet om aftenen. 

De tyske værter forventer et oplæg fra Gudenåkomitéen om organisering af Gudenåkomitéen og 

GudenåSamarbejdet på studieturens første dag.  
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Punkt 8. Proces for udbud af langturskoncessioner på Gudenåen 

Baggrund 

Koncessioner til langtursudlejningssejlads udbydes af kommunerne som følge af bekendtgørelse nr. 

416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåens (sejladsbekendtgørelsen) §12 om 

udlejningsvirksomhed. Her fastslås det, at kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er nævnt i 

bekendtgørelsens § 1, administrerer en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder 

krav fastsat i kap. III, om tilladelser i Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. 

december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (herefter Servicedirektivet) – paragraffens 

fulde ordlyd fremgår af bilag 9. 

 

Indeværende koncessionsperiode løber fra 2012 – 2016. Som forberedelse af det kommende udbud 

af koncessioner til langtursudlejningssejlads, har Gudenåkomitéens Sekretariat bedt advokatfirmaet 

Bech Bruun fremkomme med en procesplan for tildeling/fordeling af kanokoncessioner 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Tildelingsproceduren for kanokoncessioner er omfattet af reglerne i Servicedirektivet kap. III. 

Servicedirektivet kap. III indeholder ikke formkrav til tildelingsproceduren, men udstikker dog bl.a. 

følgende retningslinjer: 

 Tilladelsesordningen bygger på ikke-diskriminerende, proportionelle, klare, entydige og 

objektive kriterier, som er offentliggjort på forhånd, og som skal være anskuelige for den, 

der ønsker at ansøge om tilladelse. 

 Der anvendes en procedure for udvælgelsen af, hvem der skal tildeles tilladelsen, som er 

objektiv, gennemskuelig og offentliggjort på forhånd (gennemsigtighedsprincippet).  

 

Under forudsætning af at kommunerne overholder princippet om ikke-diskrimination samt 

gennemsigtighedsprincippet, er Gudenåkomitéen således frit stillet i forhold til den 

tildelingsprocedure, der anvendes ved tildeling af koncessioner. Juristen peger umiddelbart på 3 

modeltyper – en godkendelsesmodel, en mellemmodel og en traditionel udbudsmodel 

 ”godkendelsesmodel”: hvor alle kommunalt godkendte kanoudlejere får adgang til at trække 

på de koncessioner, der er i systemet. Dette sker efter offentliggjorte regler, som sikrer 

ligebehandling af kanoudlejerne. 

 ”mellemmodel”: hvor ikke udnyttede koncessioner efter en nærmere periode stilles til 

rådighed for samtlige kanoudlejere.  

 ”udbudsmodel: hvor kanoudlejeren tildeles et nærmere antal koncessioner for en nærmere 

given periode anvendes. Denne model blev anvendt i forbindelse med det sidste udbud af 

langturskoncessioner. 

 

Juristen har udarbejdet en procesplan primært møntet på udbudsmodellen, hvori der er inddraget 

juristens kendskab til det sidste udbud af langturskoncessioner på Gudenåen. Procesplanen skitseres 

i punktform herunder - den fulde ordlyd ses i bilag 10.  
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Aktivitet Beskrivelse af aktivitet 

Dialogmøder Udarbejde materiale til dialogmøder med relevante kanoudlejere 

Udarbejde 

materialet for 

tildelingsproceduren  

(annoncering af 

koncessionerne) 

Materialet for tildelingsproceduren færdiggøres med input dialogmøderne.  

Det anbefales, at det angives, hvilke forhold der vil indgå i kommunernes 

vurdering af, hvilke koncessionshavere der tildeles koncessioner og i givet fald 

hvilket antal koncessioner - vurderingen er en samlet helhedsvurdering af 

ovenstående. 

Offentliggørelse af 

tildelingsmaterialet 

(annoncen) 

Offentliggørelse af materialet for tildelingsproceduren (annonceringsmaterialet) via 

Gudenåkomitéens hjemmeside. 

Spørgsmål/svar Frist for at stille skriftlige spørgsmål + frist for svar oplyses på Gudenåkomitéens 

hjemmeside. Her offentliggøres de skriftlige spørgsmål og svarene herpå. 

Spørgermøder anbefales ikke.  

Tildelingsfrist Fastsættes af en frist på ca. 3 – 4 uger anses som rimelig - afhænger dog af 

omfanget af materialet for tildelingsproceduren, ferier, helligdage mv. 

Gennemgang af 

tilbud 

De indkomne tilbud gennemlæses. Kommunerne har mulighed for at indhente 

manglende oplysninger hos den enkelte tilbudsgiver (kanoudlejer) - 

ligebehandlingsprincippet skal overholdes 

Evaluering Relevante personer inddrages i evalueringsprocessen.  

En evalueringsmodel udarbejdes - en prosamodel baseret på relevante kriterier 

anbefales i stedet for en matematisk model. 

Forskellen på tilbuddene skal afspejles i tilbudsbedømmelsen. Ordregiver skal sikre 

sig, at prosamodellen er gennemsigtig og, at tilbudsgiverne behandles lige - 

ordregiver kunne dokumentere dette. Vurderingerne skal være systematiske, 

afspejle forventede spredninger i tilbuddene, være gennemsigtige, behandle 

tilbudsgiverne lige og kunne dokumenteres mv.  

Prosamodellen bør derfor indeholde følgende elementer: 

 Minimum 5 systematiske vurderinger: Eksempelvis ”Meget god”, ”God”, 

”Middel”, ”Under middel”, ”Dårlig” mv.  

 

 Jo mere detaljeret ordregiver redegør for tilbudsvurderingen i en 

evalueringsrapport, desto bedre står man hvis en tilbudsgiver klager over 

udfaldet af evalueringen. 
 

Offentliggørelse af 

tildelingsbeslutning 

Det bør angives i materialet for tildelingsproceduren, hvornår 

tildelingsbeslutningen forventes offentliggjort.  
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Tilbudsgiverne i sidste udbudsrunde har efterspurgt inddragelse i processen inden det kommende 

udbud. En dialog med potentielle tilbudsgivere inden tilbudsmaterialet udformes vil også give 

kommunerne en mulighed for at få fastlagt, hvilke krav der adskiller tilbudsgiverne og dermed finde 

ud af, hvor konkurrencen mellem dem opstår – dette vil kunne bruges til at lave bedre kriterier i 

udbudsmaterialet.  

I bilag 11 har juristen knyttet bemærkninger til rammerne for en dialog med kanoudlejerne, forud 

for offentliggørelsen af tildelingsproceduren i forbindelse med det kommende udbud. 

Sekretariatet gør opmærksom på, at procesplanen indeholder flere aspekter, der vil kunne gøre 

kommende udbud bedre end det sidst afholdte. Ved at inddrage kanoudlejerene inden materialet er 

færdiggjort, har man bl.a. mulighed for at få udformet udbudsmaterialet bedst muligt. Denne 

inddragelse skete ikke sidst, hvilket resulterede i tilretninger i annonceringsmaterialet efter dette var 

offentlig gjort på Gudenåkomitéens hjemmeside. Ligeledes blev der i forbindelse med sidste udbud 

afholdt et spørgemøde, hvilket igen afstedkom ændringer til annonceringsmaterialet.  

Uanset hvilken model, der vælges, anbefaler Gudenåkomitéen, at juristens anbefalinger om 

inddragelse af de potentielle tilbudsgivere forud for færdiggørelsen af tilbudsmaterialet i for af 

dialogmøde(r), indarbejdes. Dette vil bidrage til, at der ikke ændres i annonceringsmaterialet efter 

offentliggørelsen.  

Sammenlagt vil dialogmøder, politisk inddragelse i valg af annonceringsmodel og indhold af 

annonceringsmaterialet samt ekstern udbudsjuridisk bistand forbedre udbuddet af 

langturskoncessioner i forhold til processen før, under og efter udbuddet af langturskoncessioner i 

perioden 2013-2016. 

 

 

 

Bilag 
Bilag 9: Bekendtgørelse nr 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen 

Bilag 10: Procesplan - udbud af koncessioner til langturssejlads i Gudenåsystemet. 

Bilag 11: Inddragelse af kanoudlejerne i forbindelse med det kommende udbud  

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde d. 25. september 2015  

o undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel er teknisk mulig 

o undersøger holdningen til en godkendelsesmodel blandt kanoudlejerene  

o udarbejder et dagsordenspunkt, hvor Gudenåkomitéen skal tage stilling til 

udbudsformen 
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Referat 

Indstillingen godkendt. 

Muligheden for, at en godkendelsesmodel kunne indeholde muligheden for at slags minimumskvote 

blev diskuteret. 
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Punkt 9. Status fra GudenåSamarbejdet 

Baggrund 

Gudenåkomitéen orienteres om nuværende status og planer for GudenåSamarbejdets arbejde i 

resten af 2015. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Den ledige stilling som projektleder i GudenåSamarbejdet er nu besat frem til 31.12.2015. 

På baggrund af beslutningerne på sidste møde i Gudenåkomiteen om GudenåSamarbejdets fremtid 

og Helhedsplanen er det, da der ikke foreligger nye spørgsmål til dagsordenen, besluttet at aflyse 

mødet i GudenåSamarbejdet berammet til 8. maj 2015. 

Sekretariatet vil i stedet indkalde til et teknisk møde med GudenåSamarbejdets parter. På mødet vil 

mulighederne for at igangsætte konkrete aktiviteter frem til 31.12.2015 blive drøftet. Drøftelserne 

vil i overensstemmelse med sagsfremstillingen på sidste møde tage udgangspunkt i mulighederne 

for at: 

 fundraise og igangsætte mindre projekter indenfor Helhedsplanens indsatsområder 

 igangsætte oplevelsestiltag og forretningsudvikling indenfor turisme, outdoor og rekreative 

aktiviteter 

 synliggøre Helhedsplanen og eksisterende tilbud på eksisterende platforme, f.eks. 

kommunernes hjemmesider, bosætningskampagner, turistorganisationernes hjemmesider, 

interesserede virksomheders hjemmesider (overnatningssteder, attraktioner, 

outdoorvirksomheder osv.). 

 

Et oplagt sted at starte kunne være de i Helhedsplanen beskrevne multifunktionelle faciliteter (under 

stisystemer), hvor flest mulige brugergrupper ville kunne få glæde af samme projekt.  

21. april 2015 afholdte VisitSkanderborg på vegne af VisitGudenaa en turismekonference med 

titlen ”Gudenåen – vækst gennem nye partnerskaber”. Det var en afslutningskonference, da 

projektet ”Gudenåen – en strøm af oplevelser” slutter i sommeren 2015. Både VisitGudenaas 

hjemmeside og Facebook vil dog bestå og vil være levende, ligesom foreningen VisitGudenaa 

fortsætter.  Hen over sommeren vil turismeorganisationerne i VisitGudenaa mødes for at se på, 

hvordan de fremadrettet organiserer sig.  

Gudenåkomitéen var på konferencen repræsenteret af Jens Szabo, der på mødet gav et oplæg om 

Helhedsplanen og visioner for Gudenåen.  På mødet udleveres en ny guide til oplevelser i 

GudenåLandet, som VisitGudenaa har produceret og udleverede på konferencen. 
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Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at  

 orienteringen tages til efterretning 

 Sekretariatet, efter drøftelse med parterne i GudenåSamarbejdet, iværksætter konkrete 

aktiviteter i overensstemmelse med beskrivelsen i sagsfremstillingen 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 

Sekretariatet orienterede om borgmestermødet om GudenåSamarbejdet afholdt den 5 maj 2015.   
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Punkt 10. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Baggrund 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop 

været afholdt møde 26. marts 2015 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Herunder orienteres om 

mødet. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Brugerrådet blev indledningsvist orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder 

af relevans for Brugerrådet. Emnerne fremgår af bilag 12. 

 

Siden Brugerrådets sidste møde 11. november 2014 er blevet truffet beslutning i Naturstyrelsen om, 

bekendtgørelse nr. 416 af 17-04-2013, der regulerer den ikke erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen 

reguleres af bekendtgørelse, da bekendtgørelsen efter sidste bekendtgørelsesrevision i 2013 

fejlagtigt ikke længere omtaler alle de grupper, som kunne sejle lovligt i Gudenåsystemet før. 

Sejladsstatistikken indikerede, at kanoudbuddet i 2012 har påvirket kanosejladsen på Gudenåen. 

Både såvel i antallet af passager som antal af kanodage var steget efter 2012 på Gudenåens 

nordligere strækning. På Gudenåen sydligste strækning var der en faldende trend i antallet af 

kanodage, men dette startede inden kanoudbuddet.  

Jo længere opstrøms på Gudenåen en udlejer kan starte en udlejningssejlads, desto længere er folk 

gennemsnitligt på vandet. En nedadgående trend i hvor lang tid folk gennemsnitligt er på vandet sås 

fra 2013 til 2014 (begge år med varme og tørre somre). Stort set alle udlejere havde indrapporteret 

færre kanodage i 2014 end i 2013.  

 

Myndighedernes fokus for den kommende sejladssæson og planerne den årlige pressemeddelelse 

blev præsenteret. Dansk Forening for Rosports repræsentant, Jens Szabo, opfordrede til anvendelse 

af en lokalt produceret sikkerhedsfolder, der adresserede fartproblematikken som opleves af åens 

bløde trafikanter. Sikkerhedsfolderen kunne bevidstgøre gæster på Gudenåen om problematikken 

bedre end den af Sekretariatets producerede generelle motorbådsfolder, der ikke anvender billeder. 

Der blev opfordret til en fælles indsats om formidlingsmaterialet og at frivillige blev inddraget.  

Brugerrådet blev adspurgt om muligheden for at forlænge varigheden af en gæstemærke, der p.t. 

giver adgang til sejlads på strækningen mlm Tørring og Klostermølle i gæstekanoer i 3 dage. 

Brugerrådet var enige om, at et gæstemærke godt kunne vare i 5 dage fremadrettet. Det blev 

efterlyst, at gæstemærkatet kunne erhverves via Gudenåkomitéens sejladshjemmeside, hvor der 

modsat den online bestillingsmulighed på Tørring Teltplads hjemmeside kan gives minut-til-minut 

betjening. 

Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning (mlm. Tørring og Klostermølle) 

i relation til reelle omkostninger blev vendt. Der blev efterspurgt et regnskab fra Tørring Teltplads 

der viser, at det koster 125 kr. at administrere et gæstemærke, idét sejladsbekendtgørelsen kun 

tillader opkrævning af gebyr for administration af sejladsområdet.  
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Brugerrådet blev adspurgt om indvendinger mod, at kanoudlejerne fra og med denne sejladssæson 

at kan undlade den pligtige indberetning af timesejlads. Brugerrådet havde ingen indvendinger 

hertil, og Sekretariatet går videre med idéen. 

Repræsentanten fra Mossø Lodsejerforening påpegede, at der var problem med vandstanden i 

Mossø og efterspurgte, at kommunerne sørgede for en mere klimatilpasset Gudenå. Brinkerne og 

humus var på vej i søen. Kotemålet var højere vinter end sommer – den modsatte situation ønskes. 

Sekretariatet lovede at tager dette med til Gudenåkomitéen.  

 

Bilag 

Bilag 12: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 26 03 2015 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Punktet udsat til Gudenåkomitéens møde 25. september 2015. 
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Punkt 11. Orientering om sejladsbekendtgørelsen  

Baggrund 

Den ikke- erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af bekendtgørelse om ikke-

erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til 

Randers (nr. 416 af 17/04/2013). Som orienteret på tidligere møder i Gudenåkomitéen skal denne på 

grund af uhensigtsmæssigheder revideres. Brugergrupper, der tidligere har haft adgang til Gudenåen 

har det ifølge den nye bekendtgørelse fejlagtigt ikke længere. 

Sekretariatets bemærkninger  

Revisionen er påbegyndt. Kommunerne lavede ud udkast til Naturstyrelsen primo februar 2015, der 

rettede op på uhensigtsmæssighederne samt andre, mindre småfejl. Naturstyrelsen har prioriteret 

revisionen af sejladsbekendtgørelsen højt, og de har arbejdet med kommunernes udkast indtil 

ultimo april 2015.  

Kommunerne har efterfølgende haft bekendtgørelsen i første, interne høring, og returneret dette til 

Naturstyrelsen til tilretning, inden den offentlige høring med tilhørende 4-8 ugers klagefrist sættes i 

værk – forventet tidspunkt medio maj 2015. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 

Sekretariatet orienterede om, at Naturstyrelsen i øjeblikket er ved at afklare, om en vejledning til 

nuværende bekendtgørelse er tilstrækkelig. Sekretariatet afventer svar herpå.  
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Punkt 12. Punkter til næste møde  

 

Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen  

 

 Det endelige studietursprogram  

 Den nye sejladsbekendtgørelse 

 Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde i 2015 udarbejder et oplæg hvor:  

o den politiske beslutningsproces mellem Gudenåkomiteen og de respektive byråd 

tydeliggøres. 

o der foreslås færre og mere strategisk prægede politiske møder 

o der foreslås en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en delegation af 

faglige opgaver til embedsmandsniveauet  

 Nye vedtægter for Gudenåkomitéen som følge af fast placering, konstitueringsform og 

funktionsperiode 

 Klimatilpasningsplaner 

 Udbud langturskoncessioner – kano/kajak 

 Vilkår for brug af kommunale pladser til i/optagning af udlejningsfartøjer 

 

Punktet ”Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen”, som udskydes fra 

Gudenåkomitéens møde i maj 2015 skal behandles på septembermødet i stedet for. 
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Punkt 13. Eventuelt  

 


