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

 
Besøgsadresse Gudenåkomitéen 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
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Silkeborg Kommune 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
www.silkeborg.dk 

 
Dagsorden:  

  

1. Velkomst (kl. 09.00 – 09.05) 

v./ Jens Peter Hansen   

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.05 – 09.10) 

v./ Jens Peter Hansen   

3. Konstituering af Gudenåkomitéen for 2016 - 2017 (kl. 09.10 – 09.15) 

v./ Jens Peter Hansen   

 

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers 

Fjord er inviterede til punkt 4 og 5, og har beslutningskompetence til punkt 5  

 

4. Orientering om vedtagelse af vedtægter og forretningsorden, samt fastlæggelse af 

principper for vandoplandsopgaverne 2016 (kl. 09.15 – 09.20) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen 

 

5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 09.20 – 09.25) 

v./ Hanne Stadsgaard Jensen 

 

Gudenåkomitéen 

6. Studietur 2017 (09.25 - 09.35) 

v./ Morten Horsfeldt Jespersen 

 

7. Regnskab Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 2015 (kl. 09.35 – 09.40) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2017 (kl. 09.40 – 09.45) 

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

9. Udlejningssejladsen på Gudenåen fra 2017 (kl. 09.45 – 10.15) 

v./ Morten Horsfeldt Jespersen og Majbritt Kjeldahl Lassen 
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Pause 10.15 – 10.30 

 

10. Orientering om status for kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens fremtidige 

forløb ved Tange Sø (kl. 10.30 – 10.40) 

v./ Kurt Andreassen 

 

11. Orientering om GudenaaSamarbejdets fremdrift (kl. 10.40 – 10.50) 

v./ Gregers André Pilgaard  

 

 

 

Sejlads 

 

12. Regnskab sejladsområdet 2015 (kl. 10.50– 10.55)  

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

13. Sammensætning af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 10.55– 11.10)  

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

14. Orientering om sejladsbekendtgørelsen (kl. 11.10– 11.15)  

v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

Faste punkter 

 

15. Punkter til næste møde (kl. 11.15 – 11.25) 

v./ Morten Horsfeldt Jespersen 

 

 

16. Eventuelt (kl. 11.25 – 11.30) 

v./ Jens Peter Hansen 

 

 

Mødet efterfulgtes af en let frokost kl. 11.30 – 12.00 
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Bilagsoversigt 

 

1 Gudenåkomitéens vedtægter 

2 Vedtægter for Vandoplandstyregruppe Vandopland 1.5 - Randers Fjord 

3 N-VOP Randers Fjord ver 6_2 15 jan 16 

4 Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2015 

5 Oversigt over mulig tilbagebetaling af overskydende Gudenåkomité medlemsbidrag i 2015 

6 Bekendtgørelse nr 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen 

7 Mødeopsummering_3. dialogmøde om udlejningssejladsen i Gudenåsystemet fra 2017_ 9. 

februar 2016 

8 Forslag_kravspecifikation til GudenåSkyen  

9 Forslag_Tro- og love erklæring  

10 Forslag_Mindstekrav - langturssejlads 

11 Forslag_Mindstekrav - timesejlads 

12 Forslag_Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 

13 Forslag_Koncessionskontrakt på langturssejlads i Gudenåsystemet 

14 Udkast til fælles kommunalt dagsordenpunkt om udlejningssejlads i Gudenåsystemet fra 

2017 

15 Kommissorium for Kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens fremtidige forløb ved 

Tange Sø 

16 Seneste tidsplan for arbejdet 

17 Endeligt regnskab for Sejladsområdet 2015 

18 Oversigt over fordeling af uforbrugte midler 

19 Liste over interessefællesskaber, der har ansøgt om sæde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. 
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Oversigt over mødedeltagelse 

 

Politisk deltagelse Organisation 

Jens Peter Hansen  Randers Kommune 

Mads Panny  Viborg Kommune 

Lene Tingleff   Hedensted Kommune 

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Jens Szabo  Skanderborg Kommune 

Ole Pilgaard Andersen Horsens Kommune 

  
Teknisk deltagelse Organisation 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Jørgen Jørgensen  Viborg Kommune 

Hanne Stadsgaard Jensen  Viborg Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Hans Brok-Brandi  Skanderborg Kommune  

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hans-Erik Jensen Norddjurs Kommune 

Gregers André Pilgaard* Silkeborg Kommune 

Maibritt Langfeldt Sørensen* Silkeborg Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat 

 
 Afbud  Organisation 

Jarl Gorridsen  Silkeborg Kommune 

Ann Ammitzbo  Favrskov Kommune 

Per Nørmark Hedensted Kommune 

Per Dalgaard Syddjurs Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers 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 

  

*Maibritt Langfeldt Sørensen deltager til punkt 9, og Gregers André Pilgaard deltager til punkt 11 
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Punkt 1. Velkomst 

Viborg kommunes repræsentant i Gudenåkomitéen for 2016-2017 er formand for klima- og 

miljøudvalget for Viborg Kommune, Mads Panny (S). Mads Panny erstatter Flemming Lund i 

Gudenåkomitéen. 

Mødet starter med en præsentationsrunde, hvor medlemmerne fortæller om deres baggrund.  
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 4. marts 2016 godkendes 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 
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Punkt 3. Konstituering af Gudenåkomitéen for 2016 – 2017 

Baggrund 

De 7 kommuner, der er medlemmer i Gudenåkomitéen, har alle godkendt de nye vedtægter for 

Gudenåkomitéen og vedtægterne er således trådt i kraft pr. 27. januar 2017 (bilag 1). Såvel 

vedtægter som forretningsorden er at finde på Gudenåkomitéens hjemmeside. 

 

Det følger af vedtægternes § 6, at Gudenåkomitéen konstituerer sig selv med formand og 

næstformand på det første møde i hver funktionsperiode.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Da funktionsperioden følger den kommunale valgperiode, er der ekstraordinært tale om en 2 årig 

funktionsperiode (2016-2017), da vedtægtsændringer sker midt i en kommunal valgperiode. 

 

Følgende kommuner har tidligere varetaget formandsskabet: 

 Randers Kommune, 2007-2010 

 Silkeborg Kommune, 2010-2011 

 Favrskov Kommune, 2012-2013 

 Viborg Kommune, 2014-2015 

 

Bilag 

Bilag 1: Gudenåkomitéens vedtægter 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 Gudenåkomitéen konstituerer sig selv med formand og næstformand for perioden 2016-

2017. 

 

Referat 

Gudenåkomitéen konstituerede sig for 2016-2017 med Jens Peter Hansen, Randers kommune, som 

formand og Ole Pilgaard Andersen, Horsens kommune, som næstformand. 
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Punkt 4. Orientering om vedtagelse af vedtægter og forretningsorden, samt fastlæggelse af 

principper for vandoplandsopgaverne 2016 

Baggrund 

Gudenåkomitéen traf på komitémøde 25. september 2015 flere beslutninger, vedr. 

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord: dels en anbefaling af, at forslag til 

vedtægter for Vandoplandstyregruppe Vandopland 1.5 - Randers Fjord skulle godkendes i de 

respektive 13 VOS medlemskommuners byråd, og dels, at principper for VOS-arbejdet på 

administrativt først skulle fastlægges og vedtages når vandområdeplanerne for 2. planperiode er 

vedtaget. 

 

Sekretariatet følger med følgende orienteringspunkt op på ovenstående emner. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Alle 13 kommunerne har godkendt såvel vedtægter som forretningsorden for 

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord. Dette betyder, at med mindre 

Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord beslutter andet, varetages funktionen 

som formand og næstformand af Formand og næstformand i Gudenåkomitéen. Såvel vedtægter 

(bilag 2) som forretningsorden er at finde på Gudenåkomitéens hjemmeside. 

 

Vandområdeplanerne for 2. planperiode er fortsat ikke vedtaget. På nuværende tidspunkt forventes 

det ikke at ske før sommeren 2016. Som orienteret om på møde i Gudenåkomitéen 11. december 

2015, er der dog nu indgået en ny aftale om vådområder. Aftalen forlænger den tidligere aftale 

gældende for 2010-2015 med et år, med samme rammebetingelser.  

 

Bilag 

Bilag 2: Vedtægter for Vandoplandstyregruppe Vandopland 1.5 - Randers Fjord 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

 

Referat 

Viborg Kommune varetagersekretariatsopgaven for VOS’en i 2016. Naturstyrelsen underrettes af 

Viborg Kommune om, at formandsposten og næstformandsposten i Vandoplandstyregruppe 

Vandopland 1.5 - Randers Fjord varetages af hhv. Jens Peter Hansen (Randers kommune) og Ole 

Pilgaard Andersen (Horsens kommune) i perioden 2016-2017.  
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Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

 

Baggrund 

I første planperiode for vandplanerne (2010-2015) fungerede Gudenåkomitéen suppleret af 

Syddjurs, Norddjurs og Vejle Kommune som Vandoplandsstyregruppe (VOS) for vandopland 1,5 

Randers Fjord. Vandområdeplanerne for næste planperiode (2016-2021) er endnu ikke vedtaget, 

men de fleste af projekterne fra 1. planperiode er stadig under gennemførelse, og VOS’en har ifølge 

aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet fortsat en funktion som styregruppe for 

vådområdeindsatsen. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

N-VOP 

 

På mødet den 12. december 2015 godkendte Gudenåkomitéen at forslag til rettelser i N-VOP 

version 6,0 vedr. bruttobeløb i 2 realiseringsbudgetter blev indsat i en ny version 6,1. Samtidig blev 

det godkendt at udgifterne til forundersøgelse af projektet Øster Alling Vådenge (Norddjurs 

Kommune) blev fastholdt, indtil der er faldet endelig afgørelse i sag om tilbagebetaling af dele af 

beløbet. En ny version 6,1 blev efterfølgende (12. december 2015) indsendt til Naturstyrelsen.  

 

Naturstyrelsen kvitterede den 21. december 2015 for version 6,1 og ønskede fortsat en mindre 

justering i bruttobudgettet for det allerede gennemførte projekt i Vissing Enge (Favrskov 

Kommune). Denne er indføjet i version 6,2, som blev fremsendt til Naturstyrelsen den 15. januar 

2016 og er vedlagt som bilag x. 

 

P-VOP 

Der er ikke sket ændringer i P-VOPen siden den senest vedtagne udgave af 25. september 2015.  

 

Afslutning af 1. planperiode og overgang til 2. planperiode 

I den aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og KL der er omtalt i punkt 4, fortsætter 

kommunerne i 2016 som projektejere for N og P-vådområder, og arbejdet skal fortsat organiseres i 

vandoplandsstyregrupper der prioriterer indsatsen i vandoplandsplaner (VOPer). Budgettet for 

vådområdeindsatsen 2016 er 152,9 mio. kr, heraf 138,9 mio. kr. til N-vådområder og 14 mio. kr. til 

P-vådområder. Der kan søges både forundersøgelser og realiseringer i en enkelt ansøgningsrunde, 

som ligger i juni-oktober 2016.  

 

I første omgang er det kun for 2016 der er klarhed over hvilke midler der er til rådighed, idet 

landdistriktsprogrammet for 2016 er politisk besluttet, mens programmet for de følgende år endnu 

forhandles. 

 

VOS’en har tidligere meddelt Naturstyrelsen, at der ikke var mulighed for at tage yderligere 

projekter ind i hverken N- eller P-vandoplandsplanerne. 
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I aftalen for 2016 er kravene til omkostningseffektivitet af N-projekterne sænket, således at den 

tidligere værdi på maksimalt 866 kr/kg N er hævet til 1300kr/kg N. Samtidig er kravet til N-

effektiviteten sænket fra 113kg N/ha til 90 kg N/ha på hovedvandoplandsniveau. Der er således 

mulighed for at projekter, der tidligere er strandet på grund af manglende omkostningseffektivitet 

eller for lav N-reduktion pr. hektar, kan tages op igen. Inden ansøgningsrunden starter, vil 

Naturstyrelsen endvidere afklare mulighederne for at projekterne kan omfatte nye tiltag som for 

eksempel faciliterende støtteopkøb af jord, afværgeforanstaltninger i forhold til fosforlækage, og 

høst af biomasse. 

 

For P-vådområderne er kravet til effektivitet nedsat fra 20 kg P/ha til 5 kg P/ha.  

 

I arbejdet frem mod vedtagelse af 2. generation vandoplandsplaner indgår tanker om at give 

vandrådene, der i 2014 i samarbejde med kommunerne udarbejdede forslag til indsatsprogram for 

vandløbsindsatsen, en rolle i en fornyet indsatsplanlægning. Vandrådet for vandopland 1,5 Randers 

Fjord blev i 2014, efter beslutning i Gudenåkomitéen, sekretariatsbetjent af den daværende 

formandskommune og Gudenåkomitéens sekretariat. Rammerne for eventuelt at genoptage arbejdet 

i vandrådet er endnu ikke kendt. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Sekretariatet på baggrund af aftalen mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet 

udarbejder en prioriteret liste over potentielle nye projekter, til fremlæggelse på det 

kommende møde 

 orienteringen tages til efterretning 

 

 

Referat 

Set i lyset af den netop vedtagne landbrugspakke, efterlystes et kortfattet fakta-ark (max 2 sider) 

om, hvad konsekvenserne af landbrugspakken kunne være for Gudenåkommunerne. Medlemmerne 

fremsendes i stedet det samme materiale, som Limfjordrådets medlemmer har fået. På baggrund af 

dette materiale vil der desuden på det kommende komité møde gives et oplæg om vandplan I, II og 

landbrugspakken. 
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Punkt 6. Studietur 2017 

Baggrund 

Gudenåkomitéen har været på studietur hvert andet år. De seneste 3 gange er turen gået til Skotland, 

Sverige og Nordtyskland. Fælles for de nævnte ture er, at indholdet i dem har været relateret til 

oplevelser og turisme.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Gudenåkomitéen skal drøfte, hvorvidt studieture i Gudenåkomitéens regi fortsat ønskes og i så fald, 

hvilke emner, der kunne have interesse. 

 

Skal Gudenåkomitéen på studietur i 2017? 

Studieturen koster typisk Gudenåkomitéen ca. 25.000- 30.000 kr. Gudenåkomitéen dækker normalt 

udgifterne for Gudenåkomitéens medlemmer og Sekretariatet, men ikke for embedsmændene.  

Sekretariatet anbefaler, at behovet for studietur i 2017 drøftes. 

Studietursindhold 

Indholdet i fremtidige studieture kunne fx være følgende emner, der relaterer sig til 

Gudenåkomitéens arbejde: 

 

- Andre landes arbejde med klimatilpasning 

- Andre kommuners arbejde med klimatilpasning  

- Andre landes arbejde med vandløbsvedligeholdelse 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen beslutter, hvorvidt studieture skal være en aktivitet i Gudenåkomitéens 

regi i 2017 

 

 

Referat 

Gudenåkomitéen ønsker at indhente inspiration om klimatilpasning på en studietur i 2017. 

Sekretariatet skal til et senere komitémøde i 2016 præsentere 2-3 forslag til mulige destinationer, 

varighed og indhold. Det kunne overvejes at inddrage GudenåSamarbejdet i studieturen. 
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Punkt 7. Regnskab Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 2015  

 

Baggrund 

Hermed fremlægges det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2015 (bilag 4). 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Gudenåkomitéens samlede regnskab for 2015 viser et overskud på 963.725 kr. 

 

Som det fremgår af bilag 4, er den væsentligste afvigelse i forhold til budgettet, at 

GudenåSamarbejdet ikke har brugt lige så mange penge som budgetteret. Medlemsbidraget i 2015 

var øget i forhold til tidligere som følge af et ønske om at kunne tilgodese mulighederne for start og 

etablering af en ny organisation af GudenåSamarbejdet, samt fundraising til og igangsætning af 

projekter fra Helhedsplanen. Samlet set blev kun lidt over halvdelen af det budgetterede beløb til 

GudenåSamarbejdet forbrugt, således, at der for GudenåSamarbejdets vedkommende i 2015 var 

799.847 kr. tilbage. 

Studieturen blev ligesom halvdelen af de planlagte møder i GudenåSamarbejdets regi aflyst, og som 

følge af borgmesterinitiativet om GudenåSamarbejdet blev den budgetterede hjemmeside ikke 

igangsat. Desuden er der anvendt langt færre midler på såvel lønninger som udgifter til 

konsulentarbejde.  

 

Posterne relateret til Gudenåkomitéens arbejde viser et overskud på 48.180 kr., hvilket primært 

skyldes, at de reelle udgifter til studieturen var en del lavere end budgetteret.  

 

Bilag 
Bilag 4: Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2015 

Bilag 5: Oversigt over mulig tilbagebetaling af overskydende Gudenåkomité medlemsbidrag i 2015 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller at,  

 det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2015 godkendes 

 de uforbrugte midler relateret til GudenåSamarbejdet på 799.847 kr. tilbageføres til 

kommunerne ud fra Gudenåkomitéens fordelingsnøgle, som vist i bilag 5 

 de resterende uforbrugte midler (163.877 kr.) overføres til Gudenåkomitéens budget 2016 

 regnskabet offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside 
 

 

Referat 

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Gudenåkomitéen anbefaler de respektive byråd, at de 

799.847 kr. overføres til GudenåSamarbejdet. 
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Punkt 8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2017  

 

Baggrund 

Herunder præsenteres Sekretariatet budgetforslag for Gudenåkomitéen 2017 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Samlet set budgetteres medlemskommunernes bidrag til Gudenåkomitéens arbejde i 2017 at være 

på nogenlunde samme niveau som i 2016. Lønningerne er fremskrevet til 2017 niveau og det 

estimeres, at 50% af koordinatorens arbejdstid i 2017 bruges på Gudenåkomitéen 

 

Post på Gudenåkomitéens budget 2017 

Lønudgifter – koordinator* 425.000 

Studietur 0 

Ydelse til økonomikonsulent 20.000 

Mødeafholdelse 20.000 

Vedligeholdelse af hjemmesider 5.000 

Diverse inkl. evt. studietur 75.000 

I alt budget 551.000 

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

Gudenåkomitéens budget – der henvises til dagsordenspunktet. 

 

Fordelingsnøgle for medlemsbidrag 2017 Gudenåkomitéen 

  Fordelingsnøgle (%) Medlemsbidrag 2017 

Silkeborg Kommune 26 143.260 

Favrskov kommune 19 104.690 

Viborg Kommune 16 88.160 

Randers Kommune 15 82.650 

Skanderborg Kommune 11 60.610 

Horsens Kommune 8 44.080 

Hedensted Kommune 5 27.550 

I alt   551.000 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 budgetforslaget for Gudenåkomitéen 2017 godkendes under forbehold for budgetlægning i 

de enkelte kommuner 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 9. Udlejningssejladsen på Gudenåen fra 2017 

Baggrund 

Kommunerne skal jf. §12 i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på 

Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (herefter sejladsbekendtgørelsen, bilag 

6), overholde Servicedirektivet. Heraf følger, at kommunerne skal have en ordning om 

udlejningssejlads, der bygger på ikke-diskriminerende, proportionelle, klare, entydige og objektive 

kriterier, som er offentliggjort på forhånd, ligesom der er krav om gennemsigtighed af hvilken 

model, der anvendes i den forbindelse. 

Det følger også af sejladsbekendtgørelsens § 12, at kommunalbestyrelserne i fællesskab fastsætter 

vilkårene for udlejning. Hvis det ikke er muligt at blive fuldt enige om alle vilkår, vil der gælde et 

majoritetskrav. Det er således tilstrækkeligt, at flertallet af kommunerne stemmer for et vilkår, som 

herefter også vil skulle efterleves af de kommuner, som ikke har stemt for vilkåret. 

Sejladsbekendtgørelsen angiver således ikke, at der skal være fuldt enighed om vilkårene, hvorfor 

almindelige majoritetsforhold gælder. 

Gudenåkomitéen besluttede på møde 11.december 2015, at langtursudlejningssejladsen i 

Gudenåsystemet fra 2017 håndteres med en såkaldt godkendelsesmodel. Det er tidligere 

udbudsjuridisk vurderet, at servicedirektivet overholdes herved.  

Sekretariatets bemærkninger 

Proces frem mod GudenåSkyen – et elektronisk administrationssystem til håndtering af 

langturssejladser på strækningen Tørring-Klostermølle. 

Idéen til GudenåSkyen stammer fra en nuværende langtursudlejer i Gudenåsystemet. Sekretariatet 

har arbejdet videre med idéen og fået undersøgt, at en godkendelsesmodel, der indeholder en 

elektronisk løsning til håndtering af langturssejladsen, overholder servicedirektivet. 

Sekretariatet har holdt flere konstruktive dialogmøder (25. juni 2015, 11. september 2015 samt 10. 

februar 2016 (bilag 7) med kanoudlejere med koncession til langturssejlads i indeværende 

koncessionsperiode. Sekretariatet vurderer, at den tidlige inddragelse af kanoudlejerne i processen, 

har været givende for begge parter. Formålet med sidste dialogmøde var at få inspiration til 

materialet, der skal anvendes til godkendelsesmodellen og få kvalificeret kravspecifikationen til 

sejladshåndteringssystemet. 

Der har endvidere været holdt møde med VisitSilkeborg og VisitSkanderborg d. 8. februar 2016 

mhp. at få yderligere inspiration til relevante godkendelseskriterier. 

Sekretariatet har tilstræbt inden for rammerne af servicedirektivet at lave et så simplet og nemt 

gennemskueligt system til håndtering af udlejningssejladsen i Gudenåsystemet som muligt. Som 

følge af dialogmøder med kanoudlejerne og vurderinger af data og drøftelser i Gudenåkomitéen, er 

nedenstående stuktur for udlejningssejladsen fra 2017 fremkommet.  
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Overblik over hvorledes udlejningssejladsen i Gudenåsystemet sammensættes  

 

Antallet af fartøjer og sejladser 

Godkendelsesmodellen for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner, 

således, at en udlejer skal have en koncession pr. fartøj, der isættes.  

 

For at kunne udleje fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet, skal udlejer først godkendes efter et sæt 

fælleskommunale regler (se afsnittet om vilkår for kommunal godkendelse som udlejer), der 

overholder servicedirektivet. Ansøgninger modtages løbende. 

 

Når en ansøger godkendes som udlejer, kan der tildeles det ønskede antal koncessioner af 

kommunen. Ansøges der om koncessioner til lokal timesejlads (f.eks. campingpladser, der udlejer 

kanoer til deres gæster) er kravene mindre til ansøger, end hvis der er tale om langturssejlads.  

 

Godkendes man som langtursudlejer, kan vedkommende udleje fartøjer i hele Gudenåsystemet. Det 

afgørende for den godkendte langtursudlejer er, hvor langtursudlejningssejladsen starter: 

Starter den på strækningen Tørring-Klostermølle (strækning 1), skal udlejeren hente 

en sejlads ned fra det elektroniske sejladshåndteringssystem GudenåSkyen. Her findes 

på årsbasis 9615 sejldage, der kan anvendes til langturssejlads på denne strækning.  

Ud fra de begrænsninger for sejladstryk, der gælder på strækningen pga. naturmæssige 

forhold, er der fastsat en række lofter for antal fartøjer og starter. Disse styrer 

langturssejladsen således, at den kommer til at forløbe som i nuværende periode. Hvis 

sejladsen strækker sig fra strækningen Tørring-Klostermølle og ind på strækningen 

Mossø-Randers, reduceres GudenåSkyen udelukkende med det antal sejldage, der 

foregår på strækningen Tørring Klostermølle.  

Starter den på strækningen Mossø- Randers (strækning 2), skal udlejer ikke trække i 

GudenåSkyen. Baseret på efterspørgslen på udlejningssejlads i indeværende 

koncessionsperiode vurderes det, at et loft over antallet af koncessioner ikke er 

nødvendigt.  

 

Administrationssystem til styring af sejladsen på strækning 1 

Sekretariatet har udarbejdet en kravspecifikation for det elektroniske administrationssystem 

(GudenåSkyen), der skal håndtere den langturssejlads på Gudenåen, der starter på Gudenåens 

strækning 1 (bilag 8). GudenåSkyen er udelukkende et administrativt system for udlejere og 

kommuner, der styrer langturssejladsen samt sørger for sejladsindberetning. Gudenåskyen erstatter 

på den måde det nuværende administrative system med koncessioner for Gudenåens strækning 1. 

Der er ikke tale om et booking system, som turisterne kan tilgå. Turisterne oplever ingen ændring i 

forhold til nu.  
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Vilkår for kommunal godkendelse som udlejer 

Kommunerne foreslår at følgende dokumenter knyttes til godkendelse af ansøger.  

 

1) En underskrevet tro- og loveerklæring (bilag 9) af ansøgere til langturssejlads 

 

2) Et underskrevet sæt mindstekrav (bilag 10). Heri defineres hvilke ting, ansøger skal 

kunne opfylde, bl.a. at råde over adgang til isætningspladser i hele godkendelsesperioden. 

Disse tilladelser skal indhentes før ansøger kan fremsende sin ansøgning, og en liste herover 

medfremsendes.  

Hvis ansøger søger om timesejlads (lokal sejlads), anvendes et lempeligere sæt mindstekrav 

(bilag 11) 

3) Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. Ansøger skriver i 

mindstekravene under på at være underlagt disse regler (bilag 12).  

 

4) Kontrakt for langtursudlejere indeholdende sanktioner ved hamstring og misbrug af 

GudenåSkyen (bilag 13). 

 

 

Efter kommunen har modtaget den fornødne dokumentation fra ansøger, kan der laves en tilladelse 

efter sejladsbekendtgørelsen, og kontrakt indgås med ansøger til langturssejlads, når gyldig 

tilladelse foreligger. Ansøger er dermed godkendt, og langtursudlejere kan udleje i hele 

Gudenåsystemet. 

 

Kontrakten indgås mellem den godkendte udlejer og den Gudenåkommune, som ansøger enten er 

bosat i eller angiver at have sit hovedisætningssted i. Godkendelsen og kontrakten løber i op til 4 år 

(dvs. enslydende udløbsdato for alle godkendelser), med option for administrativ 2x2 årig 

forlængelse.   

 

Kommunerne kan opsige kontrakten med 1 års varsel pr. en given 31.12. Dette giver kommunerne mulighed 

for at evaluere ordningen efter en kortere årerække og tilpasse ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis 

udlejningssejladsen stiger i uforudset omfang (se afsnit om sejladstryk). Kontrakten kan ligeledes annulleres fra 

kommunalt hold, hvis udlejer udøver misvedligehold, ikke betaler skyldigt beløb eller beviseligt misbruger 

GudenåSkyen 

 

Udlejer kan opsige kontrakten uden grund med et varsel på 30 dage., hvorefter adgangen til GudenåSkyen 

lukkes.  

 

Sejladstryk 

De godkendte langtursudlejerne skal fortsat indrapportere ethvert lejemål elektronisk. 

Begrænsningen på hvilke fartøjstyper, der kan opnås langturskoncessioner til, fjernes når 

indeværende koncessionsperiode slutter. Sejladsbekendtgørelsen nævner ikke, at kommunernes 

tilladelsesordning til udlejningssejlads er begrænset til bestemt fartøjstyper. Dog skal gældende 

regler og forbud fortsat overholdes. 
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Indberetningen for langturssejladser startet på strækningen Tørring-Klostermølle indrapporteres 

automatisk (hele sejladsen indrapporteres). Langturssejladser på strækningen Mossø-Randers skal 

fortsat manuelt indrapporteres minimum 3 gange årligt. 

 

Indrapporterede data anvendes fortsat til at vurdere sejladstrykket i hele Gudenåsystemet, og større 

ændringer kan medføre behov for at ændre håndteringen af udlejningssejladsen (f.eks. ved at lave et 

ordinært udbud igen). Dette forhold er beskrevet i de fælleskommunale regler, som anvendes i 

forbindelse med den kommunale godkendelse af udlejerne. 

 

 

Sanktioner ved snyd og misbrug af systemet 

Der har fra nuværende udlejeres side på dialogmøderne været udtrykt ønske om, at der skulle være 

mærkbare sanktioner ved misbrug af GudenåSkyen. Sekretariatet foreslår følgelig, at kontrakten 

angiver nedenstående bestemmelser og sanktioner:  

 

Koncessionshaver skal kunne relatere enhver nedtrukken sejldag fra GudenåSkyen til en 

verificerbar booking, og udlejerne forpligter sig til uden ugrundet ophold at ligge ubrugte sejldage 

tilbage til GudenåSkyen efter afbestilling.  Såfremt koncessionshaver ikke efterkommer denne 

bestemmelse, indskærpes dette overfor udlejer, og udlejer skal omgående udbedre forholdene. 

Gentagende manglende iagttagelse af indskærpelsen medfører op til 4 ugers karantæne fra 

benyttelse af GudenåSkyen. 

Erhverves sejldage forsætteligt og dokumenterbart med hamstring for øje, betragtes det som 

væsentlig misligholdelse af kontrakten, og denne ophæves. Grov udnyttelse af GudenåSkyen kan 

medføre op til 2 års udelukkelse, medmindre udlejer på oplyst grundlag kan godtgøre, at lignende 

misligholdelse ikke vil finde sted i fremtiden. 

Hamstring kan tjekkes på flere måder: fysisk kontrol (turister, hvis sejlads påbegyndes på 

strækningen Tørring-Klostermølle skal føre en skriftlig kontrakt indeholdende navn samt start og 

slut tidpunkt for sejladsen), administrativ kontrol (de i databasen registrerede sejladser skal stemme 

overens med konkrete bookninger) samt elektronisk advisering (eksempelvis hvis der forsøges 

ændret i navnet på den sejlende, bookes meget og mange sejladser på én gang, mange systematiske 

gen-reservationer foretaget sent, at over en vis procentdel af alle sejladser en given dag/periode 

tilhører én udlejer, hvis udlejer forsøger ligge ubrugte sejldage tilbage i GudenåSkyen efter 

sejladsen skulle have været fundet sted).  
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Økonomi 

Gudenåkomitéen besluttede på møde 6. marts 2015 at fastholde de nuværende takster på 

sejladsområdet. Som konsekvens heraf forslår Sekretariatet, at koncessioner fortsat koster 300 kr. 

pr. stk. årligt, og at pengene som nu opkræves af Gudenåkomitéens Sekretariat senest 1. maj et 

givent år.   

 

Det koster ikke noget at anvende GudenåSkyen. 

 

Bilag 

6: Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb 

og søer fra Tørring til Randers 

7: Mødeopsummering_3. dialogmøde om udlejningssejladsen i Gudenåsystemet fra 2017_ 9. 

februar 2016 

8: Forslag_kravspecifikation til GudenåSkyen  

9: Forslag_Tro- og love erklæring  

10: Forslag_Mindstekrav – langturssejlads 

11: Forslag_Mindstekrav – timesejlads 

12: Forslag_Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 

13: Forslag_Koncessionskontrakt på langturssejlads  

14: Udkast til fælles kommunalt dagsordenpunkt om udlejningssejlads i Gudenåsystemet fra 2017 

 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Gudenåkomitéen anbefaler, at godkendelsesmaterialet sendes til godkendelse i de 7 

kommuner. Sekretariatet kan efter godkendelsen foretage mindre, redaktionelle ændringer 

uden at Gudenåkomitéen skal godkende disse. 

 Gudenåkomitéen anbefaler kommunerne, at fastholde taksten for en koncession til 

udlejningssejlads på 300 kr. årligt.  

 Sekretariatet og de 7 Gudenåkommuner efter kommunal godkendelse annoncerer den nye 

ordning samt materialet hertil på deres respektive hjemmesider.  

 Gudenåkomitéens Sekretariat indhenter tilbud blandt udvalgte IT firmaer om tilbud på 

Gudenåskyen og igangsætter arbejdet efter valg af bedste leverandør 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at det fælles dagsordenpunkt skal indeholde en pasus 

vedr. takster, der fremadrettet giver mulighed for et variabelt gebyr/takst.   
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Punkt 10. Orientering om status for kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens 

fremtidige forløb ved Tange Sø 

 

Baggrund 

Borgmestrene i Favrskov, Viborg, Randers og Silkeborg kommuner har i efteråret 2015 igangsat et 

arbejde, der skal udarbejde forslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø. Arbejdet ledes at 

en styregruppe bestående af udvalgsformænd og byrådsmedlemmer fra de 4 kommuner, og 

gennemføres af en tværkommunal teknisk arbejdsgruppe.  

 

Der udføres i første fase to konsulentarbejder: en analyse af de hydrologiske forhold i og omkring 

Tange Sø med udgangspunkt i Gudenåmodellen (udføres af DHI), og en udarbejdelse af 4 

løsningsforslag med udgangspunkt i den hydrologiske analyse, eksisterende data og tidligere 

udarbejdede løsningsmodeller (udføres af Rambøll).  

 

Der er planlagt en offentlighedsproces, hvor i første omgang Gudenåcentralen som den væsentligste 

lodsejer og forskellige interesseorganisationer inddrages, og der derefter afholdes et offentligt møde 

hvor de foreslåede løsningsmodeller fremlægges. 

 

Derefter er det op til de 4 borgmestre at beslutte om der skal udføres yderligere undersøgelser, eller 

om der er tilstrækkelig baggrund for at søge enighed om et eller flere af løsningsforslagene som 

udgangspunkt for videre drøftelser med staten. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Den hydrologiske analyse forventes færdig i starten af marts, mens de 4 løsningsforslag forventes 

klar til drøftelse af styregruppen i midten af marts. 

 

Flere af Gudenåkomitéens medlemmer sidder i styregruppen for processen. Komitéen holdes 

løbende orienteret om arbejdet.  

 

Bilag 

Bilag 15: Kommissorium for Kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens fremtidige forløb 

ved Tange Sø 

Bilag 16: Seneste tidsplan for arbejdet 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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Punkt 11. Orientering om GudenaaSamarbejdets fremdrift  

Baggrund 

GudenåSamarbejdet er pr. 1. januar 2016 ikke længere en aktivitet under Gudenåkomitéen. I stedet 

er GudenåSamarbejdet flyttet over i et borgmesterforum bakket op af kommunaldirektører og 

kommunernes udviklingsenheder. Den fysiske placering af GudenåSamarbejdets Sekretariat er 

Silkeborg kommune. Der gives herunder en status på GudenåSamarbejdets planer og den 

forventede vidensudveksling mlm de 2 Sekretariater.  

Bemærkninger fra GudenåSamarbejdets Sekretariat  

GudenåSamarbejdet fra 1. januar 2016 

Den faglige styregruppe (dvs. udviklingscheferne for de 7 kommuner) er i gang med fastlæggelse af 

rammer for og planlægning af arbejdet i det nye Gudenåsamarbejde og første store opgave er 

ansættelse af en medarbejder. Stillingen som netværkskoordinator har været opslået og det 

resulterede i 89 ansøgninger, hvoraf 5 blev indbudt til samtale. Efter endt ansættelsesproces måtte 

ansættelsesudvalget imidlertid konstatere, at den valgte kandidat sprang fra i sidste øjeblik. Derfor 

var 3 kandidater indbudt til fornyet samtalerunde torsdag den 18. februar 2016, og forventningen 

er, at der snart kan sættes navn på den kommende netværkskoordinator. Første opgave bliver en 

besøgsrunde til nøglepersoner i hver af kommunerne.  

Det nye Gudenåsamarbejde vil i første omgang have et konkret / praktisk spor, hvor fokus er at 

høste synlige frugter af det hidtidige arbejde med at udvikle Gudenåens vækstpotentiale i forhold til 

både bosætning og turisme. Der er mange gode faciliteter, oplevelsesmuligheder, begivenheder 

m.m. som kendes af for få. Derfor er det Styregruppens vurdering, at i 2016 vil 80% af indsatsen 

være kommunikation / formidling overfor såvel borgere som gæster. Resten af arbejdet vil handle 

om nye initiativer / projekter.  

Det tidligere Gudenåsamarbejde har fremsendt et overleveringsdokument med en aktuel status og 

en række anbefalinger, baseret på Gudenå Helhedsplanen og på arbejdet med de tre indsatsområder 

stisystemer, lystfiskerturisme og kulturhistorie. Materialet giver et velbeskrevet og 

sammenhængende overblik over eksisterende faciliteter og oplevelser og deres 

udviklingspotentialer fordelt på de enkelte kommuner. Det er således et godt afsæt for en første 

screening og udvælgelse af ”stjernesteder og –oplevelser”, som skal stærkere frem i lyset over for 

en bredere målgruppe. Samtidig indeholder dokumentet en række anbefalinger til nye 

udviklingsinitiativer / projekter, der styrker tilgængelighed til og brug af Gudenåen.   

Derudover er der et mere strategisk spor, der i første omgang handler om Gudenåen som turistmål. 

Afgørende her er en nærmere drøftelse af hvorvidt Gudenåen kan bære at være en selvstændig 

destination eller om der vil være mere kraft i at Gudenåen udvikles og markedsføres som et aktiv i 

Østjyllands blå – grønne bælte i tæt samspil med Business Region Aarhus’ turismeindsats. 

Det forventes at borgmesterforum, som er det politiske niveau i Gudenåsamarbejdet, har første 

møde i juni 2016.   
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Sekretariatets bemærkninger 

Gudenåkomitéens Sekretariat forventer fremadrettet en dialog med GudenåSamarbejdets Sekretariat 

grundet fælles snitfalder de to sekretariater imellem, hvilket forventeligt giver en synergieffekt. 

Dette gælder emner relateret til den rekreative brug af Gudenåen – det kunne være kanosejlads og 

motorbådssejlads, forhold på kommunalt ejede isætningssteder osv. Der vil som udgangspunkt være 

et orienteringspunkt vedr. GudenåSamarbejdets fremdrift på Gudenåkomitéens møder.  

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt. 

Gudenåkomitéen ønskede en oversigt over udviklingscheferne/styregruppen med ud i referatet fra 

indeværende møde:  

GudenåSamarbejdet oplyser følgende vedr. deres organisation:  

GudenåSamarbejdet er organiseret med en faglig Styregruppe, som clearer indstillinger, oplæg 

m.m. af med den administrative Styregruppe, bestående af kommunaldirektør / ordførende direktør 

inden behandling i Borgmesterforum, som forventes at mødes 2 gange om året.  

 

Medarbejderen refererer til Den faglige Styregruppegruppe, som har følgende medlemmer:  

 Udviklingschef Dennis Jensen, Randers Kommune  

 Chefkonsulent Trine Have Bundgaard, Horsens Kommune 

 Leder af Politik & Udvikling Mette Vilbrad, Hedensted Kommune 

 Udviklingskonsulent Thomas C. Andersen, Viborg Kommune 

 Chefkonsulent Jesper Simonsen, Skanderborg Kommune 

 Udviklingschef Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune 

 Sekretariatschef Jakob Ljungberg, Favrskov Kommune 

 

Styregruppen / direktører er følgende: 

 Kommunaldirektør Hans Nikolajsen, Randers Kommune  

 Kommunaldirektør Niels Aalund, Horsens Kommune 

 Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune 

 Kommunaldirektør Lasse Jensen, Viborg Kommune 
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 Kommunaldirektør Lisbeth Binderup, Skanderborg Kommune 

 Ordførende direktør Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune  

 Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune 
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Punkt 12. Regnskab sejladsområdet 2015 

Baggrund 

Hermed fremlægges det endelige regnskab for Sejladsområdet 2015. 

Sekretariatets bemærkninger 

Det endelige regnskab for sejladsområdet i 2015 viser 389.527kr. i uforbrugte midler (bilag 17).  

Indtægterne på sejladsområdet var 53.301 kr. højere end forventet – dette skyldes primært flere 

bådregistreringer i 2015 end 2014. Indtægterne fra koncessionerne svarede stort set til det 

budgetterede.  

 

På udgiftssiden blev der brugt færre penge på stort set alle poster, største besparelse stammer fra 

konsulentbistand til udbud (besparelse på 76.400 kr.) og diverseposten (besparelse på 20.325 kr.) 

 

De uforbrugte midler kan anvendes til delvis finansiering af Gudenåkommunernes tidsforbrug på 

administration af sejladsområdet på grundlag af de enkelte kommuners dokumenterede tidsforbrug 

på området som angivet i bilag 18. Der var budgetteret med, at kommunerne samlet kunne få 

222.800 kr. 

Sekretariatet foreslår, at det resterende beløb på 166.727 kr. overføres til 2016 til hjælp til dækning 

af ikke budgetsatte poster som f.eks. GudenåSkyen og udvikling af gæstemærkeordning for kanoer 

på Gudenåkommuners sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk.  

 

Bilag 

Bilag 17: Endeligt regnskab for Sejladsområdet 2015 

Bilag 18: Oversigt over fordeling af uforbrugte midler 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller at,  

 det endelige regnskab for sejladsområdet 2015 godkendes 

 at det budgetterede beløb på 222.800 kr. fordeles mellem medlemskommunerne med 

udgangspunkt den enkelte kommunes indberettede tidsforbrug 

 de resterende uforbrugte midler på 166.727 kr. overføres til delvis finansiering af ikke-

budgetsatte poster i 2016.  

 regnskabet offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 13. Sammensætning af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen  

Baggrund 

Som konsekvens af ikrafttræden af nye vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads 

på Gudenåen (herefter Brugerrådet) har interessefællesskaber med relation til sejladsen på 

Gudenåen frem til 31. januar 2016 kunne fremsende begrundede ansøgninger til Sekretariatet mhp. 

at komme i betragtning et af de ledige sæder i Brugerrådet i indeværende funktionsperiode. Ifølge 

vedtægternes § 3,2 består Brugerrådet af maksimalt 15 medlemmer, og funktionsperioden følger 

den kommunale valgperiode. 

 

Sekretariatet har informeret offentligt om muligheden for at komme med i det nye Brugerråd via 

Gudenåkomitéens hjemmeside og via en pressemeddelelse, ligesom der er fremsendt information til 

en lang række af aktører, som fra Sekretariatets side vurdereres kunne have en interesse i 

medlemskab i Brugerrådet. 

 

Ifølge vedtægternes § 3,3, så sammensættes Brugerrådet af Gudenåkomitéen:  

Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens § 16 kan ansøge om plads i 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Pladserne 

tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig 

sammensætning som muligt opnås 

 

Sekretariatet præsenterer herunder en samlet ansøgerliste med henblik på at Gudenåkomitéen 

sammensætter det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet har i alt modtaget 13 ansøgninger (bilag 17).  I forhold til sammensætningen af det 

afgåede Brugerråd bemærker Sekretariatet, at der ikke er indkommet ansøgninger om fortsat 

medlemskab fra hverken DOF, DN, Politiet eller Turismeforeningerne.   

Lodsejere (1): Mossø Lodsejerforening 

Motoriserede fartøjer (3): Ulstrup Bådelaug, Langå Bådelaug, Silkeborg 

Motorbådsklub 

Ikke-motoriserede fartøjer (4): Dansk Kano og Kajakforbund, Tange Roklub, 

Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen, Dansk Forening for Rosport 

Fiskeri (3): Langå SportsfiskerForening (LSF), Danmarks Sportsfiskerforbund, 

Silkeborg Fiskeriforening 

Myndigheder (1): NST- Søhøjlandet 

Andre (1): Friluftsrådet 
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Som det fremgår, er der fremkommet flere ansøgninger fra samme typer af interessefællesskaber.  

Gudenåkomitéen kan diskutere, hvorvidt alle ansøgere tildeles en plads, selv om der er ubesatte 

pladser. Sekretariatet har nedenstående bemærkninger om interessefællesskaber med flere ansøgere: 

 

Interessefællesskaber om ikke-motoriserede fartøjer: Tange Roklub er tilsluttet Dansk Forening for 

Rosport samt Dansk Kano og Kajak Forbund. De 2 sidstnævnte interessefællesskaber har også 

ansøgt om sæde, og de repræsenterer hver for sig større brugergrupper end Tange Roklub. Der kan 

være et vist overlap mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. 

 

Interessefællesskaber om fiskeri: Langå SportsfiskerForening (LSF) er medlem af Danmarks 

Sportsfiskerforening, som også har ansøgt om sæde i Brugerrådet. Silkeborg Fiskeriforening er 

Danmarks største fiskeriforening og dækker en stor del af det motorbådssejlbare område i 

Gudenåen. Silkeborg Fiskeriforening er ikke medlem af Danmarks Sportfiskerforbund.  

 

Interessefællesskaber om motoriserede fartøjer: 2 mindre bådelaug beliggende nord for 

Tangeværket har ansøgt om medlemskab. Det anbefales grundet geografisk spredning ikke at tildele 

medlemskab til begge. Sekretariatet finder, at Langå bådelaug virker mest organiseret. Endvidere 

Silkeborg Motorbådsklub, Danmarks største, ansøgt om sæde. Der kan være forskel på interesserne 

rent sejlmæssig nord og syd for tangeværket. 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 19. Liste over interessefællesskaber, der har ansøgt om sæde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen på baggrund af indkomne ansøgninger sammensætter det nye Brugerråd 

for Sejlads på Gudenåen 

 Gudenåkomitéen beslutter, at Sekretariatet umiddelbart efter indeværende møde orienterer 

samtlige ansøgere om sammensætningen samt årsagen herfor, og indkalder de udpejede 

medlemmer til Brugerrådets møderække i 2016 

 

 

Referat 

Jens Szabo tilbød at træde uden for døren under behandlingen af punktet pga. inhabilitet, idét hans 

interessefællesskab Dansk Forening for Rosport var en af de 13 ansøgere. Gudenåkomitéen fastslog 

dette ikke ville være nødvendigt, at der ikke var økonomiske interesser tilknyttet punktet.  

Gudenåkomitéen valgte at tilldele samtlige ansøgere medlemskab.   
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Punkt 14. Orientering om bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel 

på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers  

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), herefter sejladsbekendtgørelsen.  

Sekretariatet følger med dette orienteringspunkt op på status for den bekendtgørelsesrevision, som 

Gudenåkomitéen på møde d. 11.december 2015 blev orienteret om ville være nært forestående.  

Sekretariatets bemærkninger  

Sejladsbekendtgørelsen blev sendt i offentlig høring 18. december 2015 med en høringsfrist på 5 

uger. Sekretariatet indsendte på kommunernes vegne et fælleskommunalt høringssvar.  

Såfremt indkomne høringssvar ikke medfører behov for yderligere undersøgelser, forventer 

Naturstyrelsen, at den nye og reviderede sejladsbekendtgørelse træder i kraft 1. marts 2016 – dvs. 

inden den kommende sejladssæson. Kommunernes høringssvar forventes ikke at forsinke 

processen, da den afklarende fase om bekendtgørelsesteksten i samarbejde med Naturstyrelsen 

inden den offentlige høring, bør have elimineret de væsentligste problematikker. 

  

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt   
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Punkt 15. Punkter til næste møde  

Det kommende møde holdes 24. juni 2016 kl 9.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 

Silkeborg (mødelokale D). 

Det næste møde er, som besluttet på Gudenåkomitéens møde 11. december 2015, primært et 

temamøde om klimatilpasning, herunder en drøftelse af løsningsmuligheder til afhjælpning af 

vandstandsproblemer set i et tværkommunalt perspektiv. 

 Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på mødet 24. juni 2016.  

Mødet vil ude over klimatilpasningspunkter kunne indeholde orienteringspunkter fra sejladsområdet 

– herunder orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og VOS. 

 

 

Referat 

Mødet 24. juni 2016 udvides evt. pga. klamtilpasningstemaet med om til en time. 

Gudenåkomitéen ønskede på det kommende møde en belysning af, hvordan man forbedrer 

vandafledningen samtidig med, at en god vandkvalitet opretholdes. En gennemgang, gerne med 

ekstern ekspertbistand, over hvilke virkemidler der virker/ikke virker. Der blev efterlyst ønske om 

at få gennemgået nylig udgivet rapport fra Aarhus Universitet om effekter af grødeskæring. 

 

Der planlægges med en præsentation om vandplan II, samt evt. en opfølgning fra 

GudenåSamarbejdet. 
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Punkt 16. Eventuelt  

 


