
Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS  
11. december 2015 kl. 11.00 – 14.30 

Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Dollerup, 8800 Viborg. Mødelokale ”Pavillonen”  

                                                 4. december 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 

 
Mødet startede kl 11.00 med Formandens beretning og en fælles let julefrokost, der blev indtaget 

sammen med deltagerne fra GudenåSamarbejdets møde afholdt umiddelbart forinden. 

 

Gennemgangen af dagsordenen begyndte 12.30. 

 

 

Dagsorden:  

  

1. Velkomst (kl. 12.30 – 12.35) 

v./ Flemming Lund   

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 12.35 – 12.40) 

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. 12.40 – 12.45) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen 

4. Delegation af de faglige opgaver for vandoplandsopgaverne til teknisk niveau, samt 

fastlæggelse af principper (kl. 12.45 – 12.50) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen 

 

 

Gudenåkomitéen 

5. Formandskabets placering (12.50-12.55) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

6. Tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen (kl. 12.55 – 13.30) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 
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7. Orientering om møde i Hedensted vedr. gæstemærkeordningen (kl. 13.30 – 13.35) 

v./ Flemming Lund  

 

8. Godkendelse af udbudsproces til ledige langturskoncessioner i indeværende 

koncessionsperiode (kl. 13.35 – 13.40) 

v./Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

9. Orientering om teknisk møde med Tangeværket - opfølgning (kl. 13.40 – 13.45) 

v./ Ann Ammitzbo  

 

10. Orientering om Silkeborg-, Favrskov-, Viborg- og Randers kommuners beslutning om 

fremtidig vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Randers (kl. 13.45 – 13.55) 

v. Flemming Lund 

 

11. Overordnet program for Gudenåkomitéens møder i 2016 (kl. 13.55 – 14.00) 

v./ Jørgen Jørgensen 

 

 

Sejlads 

 

 

12. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 14.00 – 14.05) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

13. Orientering om sejladsbekendtgørelsen (kl. 14.05– 14.10)  

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

14. Orienteringsbrev vedr. ulovlig udlejning (kl. 14.10– 14.25)  

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

15. Orientering om ændring af varighed af gæstemærkeordningen for ikke-motoriserede 

fartøjer på strækningen Tørring –Klostermølle 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl. 14.15– 14.20) 

 

Faste punkter 

 

16. Punkter til næste møde (kl. 14.20 – 14.25) 

v./ Flemming Lund  

 

 

17. Eventuelt (kl. 14.25 – 14.30) 

v./ Flemming Lund 
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Bilagsoversigt 

 

1 N-VOP version 6,0 af 27. oktober 2015 

2 Oversigt over administrative VOS-opgaver 

3 Opsummering af fordele og ulemper ved tildelingsmodellerne på Gudenåens strækning 1 

4 GudenåSkyen 

5 Notat vedr. vurdering af den tekniske redegørelse udarbejdet af Display 

6 Belægningsprocent 2013-2014  

7 Notat vedr. estimering af nuværende sejladstryk på Gudenåens sydligste strækning (Tørring 

– Klostermølle) 2010-2015 

8 Restriktioner på Gudenåens strækning 1 

9 Budget for sejladsområdet 2016 

10 Notat vedr. gæsteadgangstegnsordningen på Gudenåens sydligste strækning_Tørring til 

Klostermølle 

11 Udkast til ny gæstemærkeordning 

12 Pressemeddelelse_ annoncering af ledige koncessioner til langturssejlads med kano og 

kajak på Gudenåen i 2016. 

13 Referat af Styregruppemødet den 21. oktober 2015. 

14 Mødeindholdsoversigt 2016 

15 Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen d.12 november 2015 

16 Pressemeddelelse om mulighed for medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

17 Motivationsbrevet til interessefællesskaber langs Gudenåen – oplysning om mulighed for 

medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

18 Udkast til nyt orienteringsbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen 
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Oversigt over mødedeltagelse 

 

Politisk deltagelse Organisation 

Flemming Lund  Viborg Kommune 

Jens Peter Hansen  Randers 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 

Ann Ammitzbo  Favrskov Kommune 

Hans Brok-Brandi  Skanderborg Kommune  

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hans-Erik Jensen Norddjurs Kommune 

Gunhild Øeby Nielsen Gudenåkomitéens sekretariat 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat 

  

Afbud Organisation 

Jarl Gorridsen  Silkeborg Kommune 

Per Nørmark Hedensted Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Per Dalgaard Syddjurs 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 
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Punkt 1. Velkomst 
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 11. december 2015 godkendes 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

Baggrund 

Vandoplandsstyregruppen (VOS) for vandopland Randers Fjord består af de 7 kommuner i 

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

første planperiode har fastlagt hvor stor en reduktion af tilførslen af kvælstof og fosfor til søer og 

fjorde de enkelte vandoplande skal opnå inden udgangen af 2015. Staten har også udpeget hvilke 

virkemidler der skal anvendes for at opnå reduktionen, og fastsat den økonomiske ramme for 

arbejdet. Hvert vandopland skal løbende udarbejde, prioritere og tilpasse Vandoplandsplaner 

(VOP’er) 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 VOS’en.  

 

Vi nærmer os nu afslutningen af første planperiode. Der kan ikke tages nye projekter ind i planerne, 

og for alle prioriterede projekter der kan realiseres i denne planperiode, er der søgt tilskud til 

realisering.  

 

Realisering af projekterne strækker sig ind i 2018. Der er realiseret et enkelt N-projekt. Efter planen 

vil der være 3 projekter der færdiggøres i slutningen af 2016. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

N-VOP 

På mødet den 25. september 2015 blev en revideret N-VOP version 5,8 godkendt. 

Den 30. september 2015 blev der indsendt en opdatering til Naturstyrelsen (version 5,9), da 

støttetilsagnet til Hjermind sø-projektet betød en mindre budgetændring og ændring i slutdato for 

projektet. 

Favrskov Kommune har siden været nødt til at trække sin ansøgning om realisering af projektet i 

Kollerup Enge tilbage, da der var overlap mellem projektarealer og arealer der indgår i et 

afgræsningsprojekt, hvor fastholdelsesperioden først slutter i januar 2017. Reglerne for 

tilskudsordningerne betyder at samme areal ikke kan indgå i to projekter, selvom der ikke sker 

fysiske aktiviteter i det ene af dem før senere i 2017.  

N-VOP blev derfor revideret i slutningen af oktober 2015, og godkendt af vandoplandsstyregruppen 

gennem skriftlig procedure. Udgifterne til forundersøgelsen af Drostrup Enge er nu opgjort og blev 

lavere end budgetteret, så dette beløb blev samtidig justeret. 

P-VOP 

På mødet den 25. september 2015 blev en revideret P-VOP version 3,5 godkendt.  

Der er ikke sket ændringer i VOPen siden sidste møde.  

 



 

 

 
 

8 

Bilag 

Bilag 1: N-VOP version 6,0 af 27. oktober 2015 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Siden udsendelse af dagsorden til mødet er der kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen til N-VOP 

version 6,0. Der ønskes en korrektion af bruttobeløb for realisering af 2 projekter efter tilsagn er 

meddelt. Gudenåkomiteen tilsluttede sig at disse rettelser indføjes i en ny version 6,1.  

Naturstyrelsen ønsker også en reduktion af de opgivne udgifter til forundersøgelse af projektet i 

Øster Alling Vådenge, som følge af at NaturErhvervstyrelsen har fremsendt et tilbagebetalingskrav 

til Norddjurs Kommune på 653.930kr. Dette krav er imidlertid påklaget af kommunen, og 

Gudenåkomiteen besluttede at det oprindelige beløb, i overensstemmelse med praksis i lignende 

sager, fastholdes i N-VOP indtil der er faldet afgørelse i sagen. 

Silkeborg kommune orienterede om, at der er ved at blive indgået en aftale om vådområder for 

2016 (budget: 160 millioner). Der ligger intet aftalemæssigt efter 2016. Der skal forhandles herom i 

løbet af 2016. 

Det forventes, at der fortsat vil blive en opgave med vådområder, men hvor meget der bliver 

statsligt henholdsvis kommunalt vides ikke.  
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Punkt 4. Delegation af de faglige opgaver for vandoplandsopgaverne til teknisk niveau, samt 

fastlæggelse af principper  

Baggrund 

På Gudenåkomitéens møde den 25. september 2015 blev det vedtaget, at der på mødet den 11. 

december 2015 skulle fremlægges principper for VOS-arbejdet, herunder en delegation af de 

faglige opgaver til embedsmandsniveauet.  

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over de administrative VOS-opgaver, herunder både de 

løbende og de opgaver der kan forudses i 2016 og fremover. Oversigten er vedlagt som bilag 2.  

Som nævnt i punkt 3 nærmer vi os nu afslutningen af første planperiode. Der kan ikke tages nye 

projekter ind i planerne, og for alle prioriterede projekter der kan realiseres i denne planperiode, er 

der søgt tilskud til realisering. Der resterer derfor kun administrative opgaver med realisering af 1. 

planperiode projekter. 

Det er samtidig stadig uvist hvilken rolle vandoplandsstyregrupperne helt præcist vil få i forhold til 

vådområdeplanlægningen i 2. planperiode. Det er blandt andet uvist, om prioriteringen af projekter 

fortsat skal foregå decentralt i vandoplandsstyregrupperne, eller om det centraliseres i 

Naturstyrelsen, ligesom der er tanker om at Naturstyrelsen kan være medlem af VOSerne.  

 

Miljø- og Fødevareministeren har for nylig meddelt at vedtagelsen af vandområdeplanerne 

udsættes, i første omgang til foråret 2016.  

 

Sekretariatet foreslår, at fastlæggelsen af principper for VOS-arbejdet udsættes til 

vandområdeplanerne for 2. planperiode er vedtaget, og rammebetingelserne for 

vandoplandsstyregruppens arbejde er kendt.  

 

Bilag 
Bilag 2: Oversigt over administrative VOS-opgaver 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 principper for VOS-arbejdet fastlægges og vedtages når vandområdeplanerne for 2. 

planperiode er vedtaget 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 

VOS opgaven har traditionelt fulgt Gudenåkomitéens Sekretariat geografisk – dette er ikke længere 

tilfældet efter Sekretariatet har fået fast placering i Silkeborg kommune. Gudenåkomitéen tilsluttede 

sig, at Viborg kommune varetager VOS opgaven indtil andet besluttes på embedsmandsniveau.  
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5. Formandskabets placering 

 

Baggrund 

Sekretariatets forslag til vedtægter for Gudenåkomitéen er på Gudenåkomitéens anbefaling d. 25. 

september 2015 sendt til godkendelse i de respektive byråd. Status på den politiske behandling er, at 

ikke alle kommuner når at færdigbehandle sagen i indeværende år. 

 

Sekretariatet skal pga. placeringen af det ekstraordinære møde i starten af 2016 påbegynde 

planlægningen heraf umiddelbart efter indeværende møde – spørgsmålet er hvilken formand, mødet 

skal planlægges sammen med. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Idét den politiske behandling af Sekretariatets forslag til vedtægter for Gudenåkomitéen ikke 

forventes færdiggjort i alle 7 kommuner inden det ekstraordinære møde i januar 2016, er det derfor 

de nugældende vedtægter ved formandskabet, der gælder.  

 

§ 2 i de nugældende vedtægter fastslår, at formandskabet varetages på skift for en 2-årig periode og 

at kommunen med næstformandskabet er den kommune, der overtager formandskabet i den 

efterfølgende periode. 

 

Sekretariatet foreslår på den baggrund at næstformandskabet overtager formandskabet pr. 1/1 2016.  

Konstituering af ny formand 

I henhold til forslag til nye vedtægter, skal Gudenåkomitéen konstituere sig selv med formand og 

næstformand på det første møde i hver funktionsperiode. 

  

Konstitueringen kan ske på det planlagte ekstraordinære møde i 2016 under forudsætning af, at alle 

7 kommuner har vedtaget Sekretariatets forslag til nye vedtægter for Gudenåkomitéen. Punktet vil 

da være det første punkt på dagsordenen. 

Er vedtagelsen af Sekretariatets forslag til nye vedtægter for Gudenåkomitéen ikke sket inden 

afholdelsen af det ekstraordinære møde, forslår sekretariatet at næstformandskabet varetager 

formandsskabet frem til det første ordinære møde.  

Sekretariatet foreslår at kommunerne på indeværende møde drøfter mulige kandidaturer til 

formandskab og næstformandskab ifm konstitueringen. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen fastligger formandskabet frem til konstitueringen  

 Mulige kandidaturer til formands- og næstformandsposten ifm den kommende konstituering 

drøftes 
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Referat 

Indstillingen godkendt. 

4 kommuner kan have færdigbehandlet inden jul, de resterende kommuner først i det nye år. Hvis 

muligt vil konstitueringen ske på det ekstraordinære møde 29. januar 2016. Sekretariatet skal 

orienteres skriftligt om godkendelsesdato.  
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Punkt 6. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen 

Baggrund 

På møde i Gudenåkomitéen 25. september 2015 præsenterede Sekretariatet fordele og ulemper ved 

modeller til tildeling af langturskoncessioner på Gudenåen (bilag 3). Med undtagelse af Hedensted 

Kommune, der ikke kunne tilslutte sig beslutningen, pegede Gudenåkomitéen på en såkaldt 

godkendelsesmodel som grundlag for fordeling af langturskoncessionerne.  

 

På indeværende møde skal Gudenåkomitéen endelig beslutte om en godkendelsesmodel skal lægges 

til grund for tildeling af langturskoncessioner og om modellen skal indbefatte hele Gudenåen eller 

kun den sydlige del.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Den tekniske redegørelse rummer en procesplan og en budgetramme for det skitserede 

godkendelsessystem, kaldet GudenåSkyen (bilag 4). Notatet og de angivne rammer heri vurderes 

troværdige (bilag 5). 

Ad den tidsmæssige ramme:  

Såvel tidsestimater for udbuds- udviklingsproces samt testperiode vurderes fornuftige. Sekretariatet 

påpeger, at såfremt GudenåSkyen udelukkende omfatter den sydlige del af Gudenåen, vil det 

medføre en senere behovsdato, end hvis hele Gudenåsystemet dækkes af skyen, da sejladssæsonen 

grundet strækningens restriktioner starter senere her end på strækning 2.  

 

Ad den finansielle ramme: 

Alt efter hvilke optioner der vælges (det tekniske omfang af GudenåSkyen), er budgetrammen for 

udviklingen - 350.00 kr. til 800.000 kr. ex. moms. Hertil kommer administrativt tidsforbrug i 

sekretariatet og kommunerne 

 

Sekretariatets anbefaling til det tekniske omfang af GudenåSkyen: 

  

 Ingen af de i notatet skitserede optioner vælges – et køsystem vurderes kun at have 

relevans i en meget kort tidsperiode (højsæsonen – juli måned, bilag 6) og kan udvikles 

senere, hvis behovet herfor viser sig  

 

 Basis løsning indeholdende alle de nødvendige funktioner (dvs. holde styr på antallet af 

sejladser i relation til lofterne, håndtere betalingen for sejladserne og generere den 

påkrævede dokumentation i form af statisk og adgangstegn).  

 

 GudenåSkyen skal udelukkende omfatte Gudenåens sydlige strækning. Erfaringer fra 

indeværende koncessionsperiode viser, at der ikke er behov for en ordning nedstrøms 

Mossø. Notatets vurdering af, at systemets kompleksitet (og dermed pris) ikke ændres 

nævneværdigt ved inkludere hele Gudenåsystemet udelukker ikke, at der kan være en 

meromkostning forbundet hermed. 
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 GudenåSkyen skal indeholde sejldage (i stedet for sejladstilladelser).  I indeværende 

koncessionsperiode er der 3205 sejltilladelser på strækningen Tørring –Klostermølle. Hver 

gang en udlejer i dag starter en sejlads på grundlag af en koncession til strækning 1, bruges 

en starttilladelse uanset sejladsens længde.  

 

I indeværende koncessionsperiode har kommunerne dermed accepteret et maksimalt slid fra 

sejlads (sejladstryk) på strækning 1, der svarer til, at 3205 kanoer sejler hele strækningen fra 

Tørring til Klostermølle igennem – hvilket tager typisk 3 dage. Dette svarer til i alt 9615 

sejldage på en sejladssæson (= antal starttilladelser x 3 dage) på den pågældende strækning.  

 

Konverteringen af sejladstilladelser til sejldage åbner op for flere, kortere sejladser på 

strækning 1 i form af sejldage. Udlejer ville fremadrettet ikke skulle benytte en potentiel 3 

dages starttilladelse på en 1 dags sejlads. I stedet benyttes én sejldag. 

 

Konverteringen (bilag 7) vil fjerne incitamentet til hamstring, øger publikums adgang til 

naturen, samtidig med at muligheden for merindtjening hos kanoudlejerne øges. 

Konverteringen ændrer ikke ved det gældende potentielle maksimale sejladstryk, og 

opretholdelsen af de på strækning 1 i øvrigt relevante, gældende restriktioner (bilag 8) 

bevirker, at der ikke kan sættes flere fartøjer i vandet på én gang end nuværende niveau. 

Udlejningssæsonen forventes udvidet til også at dække efteråret. 

 

 
 

Udgifterne til GudenåSkyen skal afholdes i sejladsbudgettet for 2016. Der var ikke budgetteret med 

GudenåSkyen, da budgettet blev godkendt på Gudenåkomitéens møde 8 juni 2015 (bilag 9).  

 

Hvis GudenåSkyen skal finansieres inden for budgetramme 2016, skal der  

 Udarbejdes en meget skarp kravspecifikation, indeholdende udelukkende de basale 

funktioner, og stræbe efter notatets lavest angivne budgetramme (350.000 kr.) 

 Ikke anvendes midler på konsulentbistand i forbindelse med udbuddet (250.000 kr.) 

 Spares på alle poster – i alt ca. 100.000 kr.  

 

Inddrages diverse posten til at finansiere udgiften til udviklingen af GudenåSkyen kan der ikke 

afholdes udgifter til sejladskontrol i 2016 eller til udvikling på www.sejladspaagudenaaen.dk – se 

dagsordenspunkt 7. 

 

Hvis GudenåSkyen ikke kan finansieres inden for budgetramme 2016, kan det være et krav i 

udbudsmaterialet til IT firmaerne, at betalingen sker over 2 budgetår. Det vil være muligt at 

finansiere GudenåSkyen ved at overføre et underskud på budgettet i 2016 til 2017, alternativt kan 

der budgetteres med en indtægtsstigning i form af højere gebyr for motorbådsregistrering. 
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Bilag 

Bilag 3: Opsummering af fordele og ulemper ved tildelingsmodellerne på Gudenåens strækning 1 

Bilag 4: GudenåSkyen 

Bilag 5: Notat vedr. vurdering af den tekniske redegørelse udarbejdet af Display 

Bilag 6: Belægningsprocent 2013-2014  

Bilag 7:Notat vedr. estimering af nuværende sejladstryk på Gudenåens sydligste strækning (Tørring 

Bilag 8: Restriktioner på Gudenåens strækning 1 

– Klostermølle) 2010-2015 

Bilag 9: Budget for sejladsområdet 2016 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen foreslår de respektive kommuner at beslutte den variant af 

godkendelsesmodellen ved navn GudenåSkyen som tildelingsform ved det kommende 

tildeling af kanokoncessioner på Gudenåens strækning 1 

 GudenåSkyen finansieres over to budgetår, 2016 og 2017 

 Sekretariat på ekstraordinært møde primo 2016 præsenterer kravspecifikation for 

GudenåSkyen indeholdende elementer for et fungerende system i den lavest budgetramme  

 Gudenåkomitéen foreslår de respektive kommuner at beslutte en godkendelsesmodel for 

tildeling af langturskoncessioner på Gudenåens strækning 2, og Sekretariatet til et 

ekstraordinært møde i Gudenåkomitéen udarbejder en detaljeret beskrivelse af vilkårene 

herfor  

 

Referat 

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: 

 Der skal i kravspecifikationen gøres opmærksom på, at strækning 2 skal kunne udvikles – 

enten som en del af fase I, hvis meromkostningen herfor er ringe, eller som en fase II 

udvikling.  

 Kravspecifikationen skal forholde sig til, hvordan antallet af sejldage på strækning 1 

vurderes hvis kunde eksempelvis bestiller en 5 dages tur sluttende på strækning 2;  

 Selv om hamstring ved anvendelse af sejldage vurderes ikke at være relevant, skal 

Sekretariatet udarbejde et oplæg til sanktioner hvis hamstring registreres. 

 Sekretariatet skal udarbejde et oplæg til betalingsmodel der sikrer, at kommunerne ikke lider 

tab hvis en udlejer går konkurs. 
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Punkt 7. Orientering om møde i Hedensted vedr. gæstemærkeordning 

Baggrund 

Hvis man ønsker at sejle på strækningen Tørring til Klostermølle i et fartøj, der ikke er et 

udlejningsfartøj eller registreret som hjemmehørende, skal fartøjet føre et gæstemærke.  

 

Paragraffen angiver, at gæstenummerpladen udstedes ved Hedensted og Horsens 

kommunalbestyrelsers foranstaltning. Prisen herfor er 125 kr., pengene går som en konsekvens af 

en aftale mlm. Hedensted kommune og Gudenåcentrets Støtteforening (GUS) ikke 

Gudenåkommunernes fælleskasse til administration af sejladsbekendtgørelsen, og varigheden af 

gæstemærket er p.t. 3 dage. Dette skal se i relation til, at et gæstemærke til sejlads med motorbåd på 

strækningen Mossø til Randers koster 30 kr., pengene herfor tilfælles den fælles kasse til brug for 

administration og varer i 14 dage. Ordningen om gæstemærker og de problemstillinger den 

nuværende ordning på strækningen Tørring til Klostermølle rejser, er udførligt beskrevet i bilag 10. 

 

Gudenåkomitéen besluttede på møde 6. marts 2015, at Sekretariatet i dialog med Hedensted 

kommune skulle undersøge mulighederne for en harmonisering af priserne for gæstesejlads i 

Gudenåsystemet. Der blev derfor afholdt et møde 5. november 2015 hvor hele 

gæstemærkeordningen på strækningen Tørring-Klostermølle blev drøftet med udgangspunkt i bilag 

8. Sekretariatet orienterer herunder Gudenåkomitéen om forslag til ny ordning til Gudenåkomitéens 

orientering. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Hedensted kommune var positivt stemt over for en ændring af nuværende ordning, der dels fortsat 

sikrede en lokal involvering i og mulig indtjening på kanotrafikken på strækningen Tørring-

Klostermølle.  

 

Med Sekretariatets forslag til ny ordning (bilag 11) ændres nuværende ordning således, at 

indtægterne fra kanogæstesejlads på strækningen Tørring-Klostermølle tilfalder den 

fælleskommunale kasse med sejladsindtægter. Som konsekvens heraf kan man:   

  

1) Lønne opsynsmanden og andre frivillige fra den fælleskommunale kasse til at føre tilsyn 

med gæstemærkeordningen. Der aflønnes på indrapporteret timeforbrug.  

 

2) Udvide kontrollen idet kontrolforpligtigelsen, som opkrævning af betaling for 

gæsteadgangstegn skal dække, også omfatter strækninger i Horsens Kommune. Derved fås 

en bredere og bedre kontrol end for nuværende. 

 

3) Lette adgangen til adgangstegn samt bibeholde den lokale forankring og involvering af 

lokale ved at udvide den eksisterende online bestillings- og betalingsordning (skal 

finansieres af budgettet for sejladsområdet) som pt. findes for gæstemotorbådssejlads på 

www.sejladspaagudenaaen.dk og i den forbindelse give Tørring Teltplads status af 

servicested. Dette åbner for muligheden til at køb/print af gæstemærke på Tørring Teltplads. 
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Denne servicestedsordning findes for motorbåde, hvor private aktører hjælper turisterne med 

gæstemærkerne mod evt. gebyrbetaling. Gebyr tilfalder ikke den fælleskommunale kasse 

med indtægter fra sejladsområdet. 

 

4) Sænke prisen for gæsteadgangstegn, således at gebyret opkrævet af kommunerne alene 

dækker de dokumenterede administrationsomkostninger.  

 

 

 

Bilag 

Bilag 10: Notat vedr. gæsteadgangstegnsordningen på Gudenåens sydligste strækning_Tørring til 

Klostermølle 

Bilag 11: Udkast til ny gæstemærkeordning 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 
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Punkt 8. Godkendelse af udbudsproces til ledige langturskoncessioner i indeværende 

koncessionsperiode  

Baggrund 

Gudenåkomitéen råder over og tildeler ledige koncessioner i forbindelse med udbuddet samt i 

perioden mellem 2 udbud (kaldet koncessionsperioden), se referatet fra møde i Gudenåkomiteén 25. 

september 2015. I indeværende koncessionsperiode er der ledige koncessioner på både Gudenåens 

strækning 1 (Tørring-Klostermølle – i alt 3 koncessioner) og på Gudenåens strækning 2 (Mossø-

Randers – i alt 53 koncessioner). 

 

Sekretariatet præsenterer herunder proceduren for annoncering og tildeling af de ledige 

koncessioner. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

På Gudenåens strækning 2 har der været ledige koncessioner i hele koncessionsperioden. Der er 

mere udbud end efterspørgsel. Omvendt forholder det sig på strækning 1, hvor alle koncessioner 

blev tildelt i forbindelse med det oprindelige udbud. De 3 nuværende ledige koncessioner på 

strækning 1 er udelukkende blevet ledige som følge af en konkurs. 

 

Udbudsmateriale:  

Gudenåkomiteéns Sekretariat annoncerer efter Gudenåkomitéens godkendelse af udbudsprocessen, 

de ledige koncessioner på Gudenåen. Med undtagelse af fakta-tilretninger af hoveddokumentet, og 

mindre tekstændringer i tilbudsskemaerne, så antallet af koncessioner stemmer overnes med det 

udbuddet, anvendes samme udbudsmateriale. Dette skyldes, at ansøgere midt i en 

koncessionsperiode på denne måde vurderes på samme vilkår som ansøgerne, der fik tilbudt 

koncessioner i forbindelse med det oprindelige udbud.  

 

Har tilbudsgiver dokumenterbart udfyldt det krævede materiale i forbindelse med den oprindelige 

tilbudsgivning, behøves udelukkende tilbudsskemaer (alt efter antallet af koncessioner, der gives 

tilbud på) udfyldt.  

 

Nyansøgere skal udfylde hele udbudsmaterialet, uanset hvilken strækning der søges koncessioner 

til. 

 

Ansøgnings- og tildelingsprocedure: 

Som konsekvens af, at der er tale om forskellige efterspørgselsniveauer på koncessionerne på de to 

strækninger på Gudenåen, er ansøgnings- og tildelingsproceduren forskellig. 

 

Gudenåens strækning 2:  Der angives ikke i ”Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på 

Gudenåsystemet” regler for, hvor ofte det skal være muligt at ansøge om ledige koncessioner og 

dermed for, hvor ofte sådanne ledige koncessioner tildeles. Det er vurderet af udbudsjurist, at 

Gudenåkomitéen er frit stillet i forhold til dette spørgsmål. Vides det erfaringsmæssigt, at 
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koncessionerne på strækning 2 aldrig besættes fuldt ud, vil det være hensigtsmæssigt fortsat at køre 

med en ordning, hvor ansøgningerne modtages og behandles løbende. Det offentliggøres på 

Gudenåkomiteéns hjemmeside og evt. i en pressemeddelelse, at ansøgningerne i forhold til 

strækning 2 administreres efter denne procedure samt hvilket materiale, der kræves udfyldt i 

forbindelse med tilbudsgivningen.  

 

Gudenåens strækning 1: Efter indeværende møde, lægges udbudsmaterialet online, forventeligt 

15.12.2015 på Gudenåkomitéens hjemmeside samt annonceres på Gudenåkommunernes 

hjemmesider. Ligeledes udsendes der en kort pressemeddelelse om annonceringen (bilag 12).  

 

Tilbuddet skal være Gudenåkomitéens Sekretariat i hænde i en elektronisk version senest d. 15. 

april 2016 kl. 12., og de vindende tilbudsgivere vil få fremsendt svar primo maj 2016. Den 

skitserede tidsplan giver tid til, at nyansøgere kan nå at indhente de fornødne kommunale tilladelser 

inden svarfristens udløb, og at den 4 ugers klagefrist i forbindelse med den kommunale tilladelse til 

udlejning af fartøjer overstås inden sejladssæson begynder. 

 

Gudenåkomitéen godkender via mail resultatet af udbuddet inden tilbudsgiverne underrettes herom. 

Det er ikke muligt at godkende resultatet på et møde inden sejladssæsonenes start på strækning 1 d. 

16. juni 2016, grundet den foreslåede mødeplanen for Gudenåkomiteéns møder i 2016. Sekretariatet 

forventer som Gudenåkomitéen blev orienteret om pr. mail 21. oktober 2015 at fordele én 

koncession til hver af de 3 bedst kvalificerede tilbudsgivere. 

 

Bilag 

Bilag 12: Pressemeddelelse_ annoncering af ledige koncessioner til langturssejlads med kano og 

kajak på Gudenåen i 2016. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 Gudenåkomiteen godkender udbudsprocessen i sin helhed 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 9. Teknisk møde med Tangeværket - opfølgning 

Baggrund 

På møde i Gudenåkomitéen 26. september 2014 fremlagde Favrskov Kommune et dagsordenspunkt 

om etablering af gyde- og opvækstpladser for laksefisk i Gudenåen neden for Tangeværket – driften 

af Tangeværket udgjorde et problem for effekten af de omtalte gyde- og opvækstpladser.  

 

Gudenåkomitéen bakkede op om, at der skulle tages kontakt til Gudenåcentralen med det formål at 

indgå en dialog omkring problemstillingen. Sekretariatet indbød derfor Gudenåcentralen til et møde 

24. november 2014, hvor Gudenåkomitéens formandskab og Favrskov Kommune deltog. Mødet 

gav anledning til beslutning i Gudenåkomitéen 6. marts 2015 om, at Sekretariatet i samarbejde med 

forvaltningen i Favrskov Kommune, til et kommende møde i Gudenåkomiteen, afklarer de 

uafklarede tekniske spørgsmål med Gudenåcentralen. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Favrskov kommune orienterer: 

Det er pt. ikke aktuelt længere for Favrskov Kommune, idét Favrskov Byråd i forbindelse med 

budget 2016 har besluttet at skrinlægge planerne om et gydestryg i Gudenåen, indtil der er en 

afklaring på faunapassageforholdene ved Tange Sø. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 10. Orientering om Silkeborg-, Favrskov-, Viborg- og Randers kommuners beslutning 

om fremtidig vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. 

Baggrund 

Kommunerne, der er vandløbsmyndighed på Gudenåen mellem Silkeborg og Randers, har besluttet 

at vandløbsregulativet for strækningen skal revideres. Baggrunden for ønsket om revision er bl.a. at 

der har været stor offentlig opmærksomhed om vandstandsforholdene på strækningen da 

grødevæksten er forøget kraftigt.  

 

Der er nedsat en styregruppe, der skal koordinere de fire kommuners proces med udarbejdelse af et 

nyt regulativ. Styregruppen består af repræsentanter fra de 4 kommuners politiske udvalg.  

Styregruppen holdt møde den 21. oktober 2015 til mødet forelå et notat med tre scenarier med for 

den fremtidige vedligeholdelse. På mødet besluttede styregruppens politiske repræsentanter 

følgende: 

 Målet er at genskabe vandstandsforholdene fra før vandremuslingens indvandring i Gudenå-

systemet satte gang i grødevæksten.  

 Ønske om 2 årlige ordinære grødeskæringer som opstillet i scenarie 3, men med en større 

skærebredde end anbefalet i scenarie 3. Skærebredden ønskes øget til en variabel bredde 

mellem 10 og 15 meter på hele den regulativmæssige å-strækning, inklusiv strækningen i 

Natura 2000 område i Silkeborg Kommune.  

 Mulighed for en til flere yderligere supplerende skæringer, hvis vandstanden afviger 

væsentligt fra niveauerne, som var kendt i årene før 2008. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Med udgangspunkt i styregruppens beslutning vurderes det, at godkendelsesprocessen ikke kan 

gennemføres så et nyt regulativ kan vedtages til at træde i kraft til næste grødeskæringssæson. 

 

 

Bilag 

Bilag 13: Referat af Styregruppemødet den 21. oktober 2015. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning  
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Punkt 11. Overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2016 

Baggrund 

På møde i Gudenåkomitéen 25. september 2015 blev det besluttet, at Gudenåkomitéen fremadrettet 

skulle planlægge efter 3 ordinære møder og at der fra Sekretariatets side skulle arbejdes videre med 

idéen om temamøder. Ved at udvælge emnerne mere tematisk, kunne Gudenåkomitéens møder 

bliver mere strategiske og politiske.  

 

Sekretariatet præsenterer på den baggrund herunder forslag til overordnede plan for det kommende 

års møder (se bilag 14). 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Det foreslås at det 1. ordinære møde i 2016 har fokus på emner i relation til Vandplanerne, 

regulativer og vandkøbsvedligeholdelse. Dette forudsætter dog at der foreligger udmeldinger om 

kommunernes og VOS’ernes opgaver i 2. vandplanperiode. 

 

Gudenåkomitéen udtrykte på møde 25 september 2015 ønske om at arbejde med klimatilpasning i 

Gudenåregi på et temamøde – hvis emnet blev vurderet interessant, kunne klimatilpasning være et 

fast punkt på dagordenen. Det foreslås derfor at klimatilpasning bliver temaet for Gudenåkomitéens 

2. ordinære møde i 2016. 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 14: Mødeindholdsoversigt 2016 

  

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen godkender det overordnede program for møderne i 2016 i 

Gudenåkomitéen.  

 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: 

 Mødet i december flyttes til fredag d. 9 december 
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Punkt 12. 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 12. november 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 15. Derudover orienterede Formanden på 

opfordring om GudenåSamarbejdets status. 

 

Mødet var det sidste møde med nuværende sammensætning. Som følge af de nye vedtægter og 

forretningsorden for Brugerrådet, skal der fremadrettet søges om medlemskab hos 

Gudenåkomitéens Sekretariat. Sekretariatet præsenterer en samlet ansøgerliste til førstkommende 

ordinære møde i Gudenåkomitéen i 2016, hvor Gudenåkomitéen udvælger de 15 medlemmer 

således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. 

Sekretariatet vil informere bredt om muligheden for at søge om medlemskab i Brugerrådet via en 

pressemeddelelse (bilag 16), direkte kontakt til interessefællesskaber (bilag 17), der kunne have en 

interesse i at være medlem i Brugerådets for Sejlads på Gudenåen, ligesom Gudenåkomitéens 

hjemmeside vil indeholde information om ansøgningsproceduren. 

Der blev orienteret om det lavere sejladskontrolniveau og årsagerne hertil fra både Politiets og 

kommunernes side. Det lavere kontrolniveau blev afspejlet i antallet af bødeforlæg, og behovet for 

kontrol er større end det leverede blev pointeret af Brugerrådet. Sekretariatet redegjorde for 

kommunernes overvejelser mht. bådleje i 2016, da selskabsdannelsen i Brand og Redning med stor 

sandsynlighed medfører en brugerbetaling. Anvendelse af Viborg Kommunes båd vil umiddelbart 

være den løsning, der sikrer kommunerne den største fleksibilitet i forhold til prisen. 

 

Mht. kanosejlads, så vil to forhold for gæstesejlads på strækningen Tørring-Klostemølle være 

ændret i den kommende sejladssæson – dels kan registrerede, hjemmehørende fartøjer anvendes til 

gæstesejlads, hvis hjemmehørende mærket tildækkes/fjerne og det påkrævede gæstemærke føres. 

Og dels vil varigheden til glæde for turisterne fremadrettet være 5 dage, mod i dag 3 dage. Se senere 

dagsordenspunkt herom. 

 

Brugerrådet diskuterede på Skanderborg Kommunes foranledning miljøvenlig sejlads i 

Gudenåsystemet. Brugerrådets grundhold til spørgsmålet var positiv, og det blev vurderet, at 

elmotorbådssejlads var fremtiden. Incitamentet til at skifte forbrændingsmotoren ud med en elmotor 

kunne være af økonomisk art. 
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Bilag 

Bilag 15: Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen d. 12. november 2015 

Bilag 16: Pressemeddelelse om mulighed for medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Bilag 17: Motivationsbrevet til interessefællesskaber langs Gudenåen – oplysning om mulighed for 

medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 13. 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 er bekendtgørelsen under revision på grund af 

forskellige uhensigtsmæssigheder. Brugergrupper, der tidligere har haft adgang til Gudenåen har det 

ifølge den nye bekendtgørelse fejlagtigt ikke længere, og kommunerne har sammen med 

Naturstyrelsen arbejdet på udkastet til en ny bekendtgørelsestekst. Bekendtgørelsesteksten ikke 

kommet i ekstern høring endnu, trods Naturstyrelsens lovning om en hurtig revision. Sekretariat 

redegør heerunder for den seneste udvikling i sagen. 

 

Sekretariatets bemærkninger  

Naturstyrelsen har fremsendt et nyt udkast til sejladsbekendtgørelsestekst til kommunerne. 

Sekretariatet vurderer i øjeblikket i samarbejde med kommunerne, indholdet heraf.  

Der gives en nærmere orientering på mødet. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 14. Orienteringsbrev om ulovlig udlejning 

Baggrund 

På opfordring fra kanoudlejerene på Gudenåen udarbejdede Gudenåkomitéen tilbage i 2012 et 

orienteringsbrev om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen. Kanoudlejerne har på møder i 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har givet udtryk for, at de oplever ulovlig udlejning som et 

stort problem.  

 

Orienteringsbrevet er siden traditionelt sendt rundt til diverse foreninger o.l. langs Gudenåen, 

ligesom det er placeret på Gudenåkommunernes sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet er i sommeren 2015 blevet opmærksom på, at en formulering i orienteringsbrevet er 

uhensigtsmæssig i forhold til visse aktiviteter på åen (fx roklubbernes praksis med at låne både ved 

hinanden mod at betale for vedligehold).  

Endvidere har tidligere kontroller på åen ikke afsløret problemer med ulovlig udlejning. 

 

Sekretariatet foreslår derfor en ny formulering samt en ny praksis mht. anvendelsen af 

orienteringsbrevet om ulovlig udlejning. 

 

Det foreslås, at ordlyden ændres, således at det mere præcist rammer kanoudlejernes fokuspunkt - 

ulovlig udlejning i form af tilsigtet, kommerciel udlejning (bilag 18). Hvis hensigten med 

udlejningen er at tjene penge, er der tale om ulovlig udlejning, hvis man ikke har koncession 

 

Sekretariatet vurderer, at orienteringsbrevet fremadrettet alene bør placeres på hjemmeside. Praksis 

med at rundsende orienteringsbrevet til foreninger og andre mulige aktører på Gudenåen kan 

opfattes som en unødig mistænkeliggørelse af modtagerne af orienteringsbrevet.  

 

Sekretariatet foreslår at Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen høres i forhold til orienteringsbrevets 

udformning på førstkommende Brugerrådsmøde i 2016. 

 

Bilag: 

Bilag 18: Udkast til nyt orienteringsbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen beslutter, at det vedhæftede udkast til orienteringsbrev, efter høring i 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, placeres på Gudenåkommunernes sejladshjemmeside 

www.sejladspaagudenaaen.dk 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 15. Varighed af gæsteadgangstegn for ikke-motoriserede fartøjer på strækningen 

Tørring-Klostermølle 

Baggrund 

Som orienteret om på Gudenåkomiteéns møde 25. september 2015 har kommunerne haft et forslag 

om muligheden for at øge varigheden af det gæstemærke som skal føres ved gæstesejlads i egen 

eller lånt fartøj på strækningen Tørring til Klostermølle, til høring i Brugerrådet for Sejlads på 

Gudenåen d. 26. marts 2015.  

 

Gæstemærket varighed er pt. 3 dage. Formålet med kommunernes forslag om at øge varigheden fra 

3 til 5 dage var, at turisterne herved gøre flere og/eller længere ophold på campingpladser og 

teltpladser undervejs i Horsens og Hedensted kommuner, og evt. få tid til at udforske 

Vestbirksøerne.  

 

Da Brugerrådet ikke havde indvendinger imod forslaget, har kommunerne arbejdet videre med 

forslaget.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Gæstemærkets varighed på 3 dage stammer fra den ordning, Vejle Amt havde på området. En turist 

bruger erfaringsmæssigt 2-3 dage på at sejle strækningen igennem. Dette betyder dog ikke, at 

turister ikke kunne have lyst eller behov for at bruge længere tid på strækningen. Det vurderes fra 

Horsens og Hedensted kommuner, at risikoen for at et gæsteadgangstegn vil kunne misbruges er 

minimal, hvorfor de med virkning fra sejladssæsonen 2016 ændrer varigheden fra 3 til 5 dage.  

Tørring Teltplads, der står for salget af gæstemærkerne, er orienteret om ændringen, og 

Gudenåkomitéen orienterer fra kommende sejladssæson om ændringen i oplysningsmateriale 

(www.sejladspaagudenaaen.dk) samt folderen ”På Gudenåen i kano og kajak”.  

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 16. Punkter til næste ordinære møde  

 

Ekstraordinært møde 

Det forventes, at der indkaldes til ekstraordinært møde 29. januar 2016. Tid og sted fremsendes af 

Sekretariatet. På mødet skal materiale til brug for valgt tildelingsmodel godkendes – der forventes 

ikke andre emner på dagsordenen, med mindre en konstituering af Gudenåkomitéen er mulig som 

følge af overstået politisk behandling i alle 7 kommuner. 

 

Ordinært møde 

 Konstituering af Gudenåkomiteén 2016-2017 

 Den nye sejladsbekendtgørelse 

 Udbud langturskoncessioner – kano/kajak 

 Regnskab 2015 

 Budget 2017  

 VOS 
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Punkt 17. Eventuelt  

 


