
Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS  
24. juni 2016 kl. 08.30 – 10.00 

Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup  

Mødelokalet oplyses ved henvendelse i receptionen                                               

 

Der blev serveret let morgenmad til mødet  30. juni 2016 

 

 
 

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

 
Besøgsadresse Gudenåkomitéen 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
www.gudenaakomiteen.dk  
 

 
Silkeborg Kommune 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
www.silkeborg.dk 

 
Dagsorden:  

  

1. Velkomst (kl. 08.30) 

v./ Ole Pilgaard Andersen  

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 08.30 – 08.35) 

v./ Ole Pilgaard Andersen  

 

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord 

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord 

er inviterede til punkt 3,4 og 5, og har beslutningskompetence til punkt 4 og 5 

 
3. Vandplan I, II og landbrugspakken (08.35 – 08.55) 

/v. Jørgen Jørgensen 

 

4. Vandoplandsstyregruppe i 2. planperiode 
/v. Hanne Stadsgaard Jensen (kl. 08.55 – 09.00) 

 

5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 
/v. Hanne Stadsgaard Jensen (kl. 09.00 – 09.05) 

 

 

Gudenåkomitéen 

 

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

forløb ved Tange Sø (kl. 09.05 – 09.10)  

v./ Kurt Andreassen  

 

7. Orientering fra styregruppen vedr. regulativer for Gudenåen (kl. 09.10 – 09.20) 

v./ Mads Panny 

 

8. Forslag til anvendelse af ekstra afsatte budgetmidler i 2016 (kl. 09.20 – 09.25) 
v./ Morten Horsfeldt Jespersen 
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Sejladsområdet  
 

9. Udlejningssejladsen i Gudenåsystemet (09.25 – 09.35) 

v/. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

10. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted 

kommuner (09.35-09.45) 

v./Lene Tingleff 

 

11. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (09.45 - 09.50)  

v/. Majbritt Kjeldahl Lassen 

 

 

Faste punkter 

 

12. Punkter til næste møde (kl. 09.50 – 09.55) 

v./ Morten Horsfeldt Jespersen 

 
13. Eventuelt (kl. 09.55) 

v./ Ole Pilgaard Andersen 

 

 

Gudenåkomitéens ordinære møde er herefter afsluttet.  

Mødet forsætter som klimatilpasningstemamøde, hvortil Gudenåkomiteen har inviteret andre 

interesserede mødedeltagere i at deltage. Mødedeltagerkredsen udvides følgelig, og mødet flyttes 

som konsekvens heraf over i et andet lokale.  
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Bilagsoversigt. 

 

1 Udkast til skrivelse vedr. vådområder 

2 Udkast til principper for VOS-arbejdet Randers Fjord 

3 N-VOP version 1 af 2. juni 2016 

4 Kortbilag til N-VOP version 1 af 2. juni 2016 

5 P-VOP version 1 af 2. juni 2016. 

6 Kortbilag til P-VOP version 1 af 2. juni 2016 

7 Notat vedr. valg af leverandør til sejladshåndteringssystemet GudenåSkyen 

8 Referart fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_28. april 2016 
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Oversigt over mødedeltagelse 

 

Politisk deltagelse Repræsenterer 

Ole Pilgaard Andersen Horsens Kommune 

Mads Panny  Viborg Kommune 

Jarl Gorridsen  Silkeborg Kommune 

Lene Tingleff   Hedensted Kommune 

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Jens Szabo  Skanderborg Kommune 

  
Teknisk deltagelse Repræsenterer 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Poul Hald Møller Silkeborg Kommune 

Hanne Stadsgaard Jensen  Viborg Kommune 

Ann Ammitzbo  Favrskov Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Keld Rasmussen  Horsens Kommune 

Per Nørmark Hedensted Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Nels G. Markussen  Randers Kommune 

Hans-Erik Jensen Norddjurs Kommune 

Steen Ravn Christensen Syddjurs Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens sekretariat 

 
 Afbud  Repræsenterer 

Jens Peter Hansen  Randers Kommune 

Jørgen Jørgensen  Viborg Kommune 

Lars Søgaard Randers Kommune 

Per Dalgaard Syddjurs Kommune 

Hanne Wind-Larsen  Randers Kommune 

Bent Mortensen  Odder Kommune 

Hans Brok-Brandi  Skanderborg Kommune  

Jesper Hahn-Pedersen  Ikast-Brande Kommune 

Mogens Bjørn Nielsen  Aarhus 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 

Ole Pilgaard Andersen er fungerende formand til mødet, da Jens Peter Andersen pga. rejseaktivitet 

er forhindret i at deltage.  

Gudenåkomitéens møde er af kortere varighed end normalt, da mødet efterfølges af et 

klimatilpasningstemamøde, hvor mødekredsen er udvidet ift. normalt. Gudenåkomitéens 

suppleanter samt andre interesserede politikere er inviteret til at deltage i mødet fra kl 10. 
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 24. juni 2016 godkendes 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt med følgende ændringer:   

 

Den del af dagsordenens punkt 3, der omhandler Vandplan I,II og landbrugspakken blev udskudt til 

det førstkommende Gudenåkomitémøde, og udvides i den forbindelse med en gennemgang af 

naturpakken. Vandplan II forventes vedtaget sommer 2016, og dermed kan et samlet overblik 

præsenteres på møde 9. december 2016.   

 

Dagsordenens punkt 10 behandles ikke på mødet. Horsens og Hedensted kommuner holder i stedet 

et internt møde, og Gudenåkomitéen orienteres herom via referatrundsendelse.  På indeværende 

møde vil Gudenåkomitéen til punkt 10 i stedet komme med anbefalinger til Horsens og Hedensted 

kommuner vedr. gæstemærkeordningen på strækningen Tørring-Klostermølle.   
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Punkt 3. Vandplan I, II og landbrugspakken 

Baggrund 

Gudenåkomitéen efterlyste på møde 4. marts 2016 faktuel viden om hvad konsekvenserne af 

landbrugspakken kunne være for Gudenåkommunerne. Jørgen Jørgensen giver en redegørelse om 

vandplan I, II og landbrugspakken på mødet. 

 

Bilag 

Bilag 1: Udkast til skrivelse vedr. vådområder 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 redegørelsen tager til efterretning 

 

Referat 

Sagen blev udsat med følgende bemærkninger: 

For at imødegå urealistiske forventninger, blev det anbefalet at ændre overskriften i bilag 1, så ordet 

guld blev erstattet af ”værdifulde”. 

Forholdende vedr. vedligeholdelsespligter på jorde udlagt til vådområder blev klarlagt – det er 

ifølge national lovgivning lodejers, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen.  
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Punkt 4. Vandoplandsstyregruppe i 2. planperiode 

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 

(forventes dog at ske ultimo juni 2016).  

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

aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet også i 2. planperiode en funktion som 

styregruppe for vådområdeindsatsen.  

På Gudenåkomitéens møde den 11. december 2015 blev det vedtaget at fastlæggelse og vedtagelse 

af principper for VOS-arbejdet skulle udsættes til vandområdeplanerne for 2. planperiode var 

vedtaget. 

Sekretariatets bemærkninger 

Af vedtægterne for VOS’en, som er godkendt af alle kommunerne, fremgår at samarbejdet 

opretholdes så længe aftalen mellem KL og Miljøministeriet af 27. november 2009 med eventuelle 

senere ændringer kræver det. Da aftalen indgået i marts 2016 er en forlængelse af den tidligere 

aftale, fortsætter samarbejdet. VOS’en skal både følge op på 1. planperiodes projekter og være 

styregruppe for planlægning og prioritering af projekter i 2. planperiode.  

Sammensætningen af VOS’en, herunder at den fortsat sekretariatsbetjenes af Viborg Kommune, er 

meddelt Naturstyrelsen den 21. april 2016.  

Da arbejdet med vådområdeplanlægningen for 2. planperiode allerede er gået i gang, og vedtagelsen 

af vandområdeplanerne for 2. planperiode efter alt at dømme er nært forestående, foreslår 

sekretariatet at principperne for VOS-arbejdet drøftes og vedtages nu. Et udkast er vedlagt som 

bilag. 

 

Bilag 

Bilag 2: Udkast til principper for VOS-arbejdet Randers Fjord. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 principperne for VOS-arbejdet drøftes og vedtages 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan 

Baggrund 

Kvælstof- og fosforvandoplandsplanerne for 1. planperiode er stadig under gennemførelse. Kravene 

til N- og P-reduktion i 1. planperiode er ikke fuldt ud opfyldt, men bortfalder ved opstarten af 2. 

planperiode. Der er ikke sket ændringer i planerne for 1. planperiode siden sidste møde. Dette er 

meddelt Naturstyrelsen 27. maj 2016. Planerne er vedlagt som bilag.  

Kvælstof-vådområder er nu den største ordning inden for landdistriktsprogrammet, og den årlige 

bevilling forventes øget i løbet af perioden. Fosfor-ådalene har generelt vist sig svære at realisere. 

Naturstyrelsen er klar over at der er behov for en justering af ordningen, hvilket der arbejdes på. 

Ordningerne er fortsat frivillige for lodsejerne. Kravet om at alle projektarealer skal være 

beliggende inden for kommuneplanens lavbundsudpegninger, som fremgår af Bekendtgørelse om 

kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder, håndhæves strengt. Det er 

derfor vigtigt at opdatere kommuneplanerne (evt. med tillæg) i god tid så potentielle vådområder 

ligger inden for udpegningerne.  

På Gudenåkomiteens møde den 4. marts 2016 blev det vedtaget at sekretariatet til næste møde 

udarbejdede en prioriteret liste over potentielle nye projekter. Første udgave af vandoplandsplaner 

for 2. planperiode skulle indsendes til Naturstyrelsen senest den 3. juni 2016. Planerne med 

prioriteret liste over nye projekter er udarbejdet af embedsmandsgruppen og indsendt til 

Naturstyrelsen den 2. juni 2016 med kopi til VOS’en, og med forbehold for politisk godkendelse. 

Planerne er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringerne fra 1. planperiode, og tager højde for at 

kravene til omkostningseffektivitet er nedsat, samt at det kan forudses at der bliver projekter der må 

opgives efter forundersøgelsesfasen. 

Første ansøgningsrunde løber i perioden 3. juni til 2016 til 4. oktober 2016. Det forventes af 

Naturstyrelsen at der søges om tilskud til forundersøgelse/realisering af mindst 30% af indsatsen i 

første runde.  

Sekretariatets bemærkninger 

N-VOP 

Et projekt, der er forundersøgt og klar til gennemførelse, men måtte trækkes ud af planen i 1. 

planperiode på grund af geografisk overlap mellem tilskudsordninger (Kollerup Enge, Favrskov 

Kommune), er indsat i planen igen og forventes søgt realiseret i første ansøgningsrunde i 2017. Der 

bliver søgt tilskud til forundersøgelse af 3 projekter i første ansøgningsrunde, samt det ene af de 

ekstra projekter (Velds Møllebæk, Viborg Kommune). Planen og kortbilag er vedlagt som bilag.  

I modsætning til 1. planperiode er der ikke afsat en fast sum penge til projekter i hvert vandopland. 

Projekterne prioriteres efter omkostningseffektivitet i konkurrence med projekter fra hele landet. 

Det er således ikke sikkert at ansøgningerne bliver imødekommet i første runde. Kravet om at søge 

mindst 30% er dog opfyldt. 
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P-VOP 

Virkemidlet P-ådale fortsætter i 2. planperiode. Erfaringerne fra 1. planperiode er at det er svært at 

gennemføre projekter. Der er dog fundet en række potentielle områder, som er indsat i planen, der 

er vedlagt som bilag. 

Bilag 

Bilag 3: N-VOP version 1 af 2. juni 2016.  

Bilag 4: Kortbilag til N-VOP version 1 af 2. juni 2016.  

Bilag 5: P-VOP version 1 af 2. juni 2016.  

Bilag 6: Kortbilag til P-VOP version 1 af 2. juni 2016.  

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 N- og P-vandoplandsplanen drøftes og godkendes 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  

  



 

 
 
 

11 

Punkt 6. 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 5 

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

udarbejdede løsningsmodeller (udføres af Rambøll, med bidrag fra DTU-AQUA).  

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.  

Der er planlagt en offentlighedsproces, hvor både Gudenåcentralen som den væsentligste lodsejer 

og forskellige interesseorganisationer inddrages, og der derefter afholdes et offentligt møde hvor de 

foreslåede løsningsmodeller fremlægges. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

De to konsulentarbejder er nu afsluttet, og analyser og løsningsforslag er præsenteret for 

styregruppen den 3. juni 2016.  

 

På mødet orienteres om status og den videre proces. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 7. Orientering fra styregruppen vedr. regulativer for Gudenåen 

Baggrund 

Der har den 17. juni 2016 været afholdt møde i den politiske styregruppe for revision af regulativet 

for Gudenåen på strækningen Silkeborg-Randers.  

 

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om fremdriften for regulativet 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 8. Forslag til anvendelse af ekstra afsatte budgetmidler i 2016 

Baggrund 

Sekretariatet fremsatte 8. maj 2015 Gudenåkomitéens budgetforslag for 2016 til behandling. Som 

tabellen herunder viser sig, var budgetforslaget for 2016 mindre end for året før. 

 

 

Post  2015  2016  

Lønudgifter – koordinator 413.000  315.786  

Studietur  70.000  0  

Ydelse til økonomikonsulent  0  18.500  

Mødeafholdelse  20.000  25.000  

Vedligeholdelse af hjemmesider  5.000  10.000  

Diverse  25.000  50.000  

I alt budget  533.000  419.286  
 

 

Gudenåkomitéen godkendte budgetforsalget med den tilføjelse, at medlemsbidraget for 2016 skulle 

være lig med medlemsbidraget for 2015.  Differencen mellem de 2 år skulle tilføjes som budgetpost 

til diverse initiativer, således, at der blev indlagt en buffer til eventuelle projekter i løbet af 2016.  

 

Sekretariatet stiller herunder et forslag til, hvorledes de ekstra afsatte midler kan anvendes.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Gudenåkomitéen har tidligere stået bag en lang række udgivelser (rapporter) om Gudenåen (se liste 

på http://www.gudenaakomiteen.dk/gudenaaen/publikationer/).  Den sidste store opsamlende 

publikation ”Natur og miljø i Gudenåsystemet – 25 års indsatser og effekt ” udkom i imidlertid i 

1998, og er dermed 18 år gammel.   

 

I forbindelse med at Gudenåkomitéen har 10 års jubilæum (2007-2017) i sin nuværende form 

foreslår Sekretariatet, at penge afsat til diverse initiativer kan anvendes til at få udarbejdet et 

jubilæumsskrift – en opdateret, populær vidensopsamling om Gudenåen, dens natur, miljø og 

hydrologi.  

 

Sekretariatet forestiller sig, at der vil blive tale om et litteraturstudie lavet af flere personer, som 

forventes at ville kunne være færdig til Gudenåkomitéens sommermøde i 2017. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Gudenåkomitéen godkender anvendelsen af de ekstra budgetsatte midler til udarbejdelsen et 

jubilæumsskrift som beskrevet i dagsordenspunktet. 

http://www.gudenaakomiteen.dk/gudenaaen/publikationer/
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Referat 

Indstillingen godkendt.  

På Gudenåkomitéens møde 9. december 2016 skal der gives en status for projektet.  
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Punkt 9. Udlejningssejladsen på Gudenåen 

Baggrund 

Sekretariatet giver herunder en orientering om hvad der er sket på området vedr. udlejningssejls i 

Gudenåsystemet siden sidste møde i Gudenåkomitéen 4. marts 2016, og hvad der forventes at ske 

på området frem til komitéens møde 9. december 2016 - både med hensyn til indeværende og 

kommende koncessionsperiode. 

 

Sekretariatets bemærkninger vedr. udlejningssejladsen i indeværende koncessionsperiode 

2013-2016 

 

Udvidet udnyttelsesmulighed af langturskoncessioner. Alle indehavere af langturskoncessioner i 

indeværende koncessionsperiode er blevet kontaktet fra kommunalt hold og oplyst om en udvidet 

udnyttelsesmulighed af deres langturskoncessioner som følge af, at Nørreåen omfattes af 

sejladsbekendtgørelsen. Denne sejlads skal i lighed med al anden sejlads indrapporteres til 

Sekretariatet. 

 

Ledige koncessioner i indeværende koncessionsperiode. Gudenåkomitéen besluttede på møde 11. 

december 2015 hvorledes de ledige koncessioner i indeværende koncessionsperiode skulle 

annonceres. 

Forud for annonceringen gav flere udlejere udtryk for interesse i koncessionerne på strækning 

Tørring-Klostermølle. Gudenåkomitéen blev orientereret pr. mail 21. oktober 2015 samt i 

dagsordensmaterialet til komitémøde 11.december 2015, om at Sekretariatet forventede at fordele 

én koncession til hver af de 3 bedst kvalificerede tilbudsgivere. I udbudsmaterialet er det angivet, at 

der højest kan gives tilbud om 1 koncession til strækningen Tørring-Klostermølle.  

Sekretariatet modtog i løbet af den 4 måneder lange annonceringsfrist 2 tilbud på koncessionerne på 

Tørring-Klostermølle, men ingen tilbud på koncessionerne til strækningen Mossø-Randers. 

Gudenåkomitéen blev informeret om udfaldet af annonceringen af de ledige koncessioner i 

indeværende koncessionsperiode og godkendte resultatet via mail, da indeværende komitémøde lå 

efter sejladssæsonen begyndelse på strækningen Tørring-Klostermølle Sekretariatet har givet de 2 

vindende tilbudsgivere besked herom, og placeret de kommunale tilladelser på Gudenåkomitéens 

hjemmeside.  

 

I forbindelse med godkendelsen opfordrede nogle kommuner til, at den sidste ledige koncession på 

strækningen Tørring-Klostermølle kunne genudbydes endnu engang.  

 

Hvis den ledige koncession atter genudbydes, skal servicedirektivet fortsat overholdes, og heraf 

følger en offentligt annoncering og en rimelig ansøgningsfrist. Annonceringen og evalueringen af 

indkomne tilbud samt udarbejdelse af tilladelse, følges af en 4 ugers høringsperiode, som skal 

overstås inden en tildelt koncession kan tages i brug. Sejladssæsonen er begyndt på strækningen 
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Tørring-Klostermølle, og den sidste ledige koncession på denne strækning vil pga. ovenfor anførte 

procedure ikke kunne anvendes før sidst på sæsonen. Endvidere forholder det sig således, at 

koncessionen gives til 1 fartøj, og hvert fartøj har et unikt nummer. Koncessioner på strækningen 

Tørring-Klostermølle er tillige belagt med en brugsbegrænsning i form af starttilladelser, således at 

hver koncession maksimal kan anvendes 12 gange (12 starter), og ikke som koncessionerne til 

strækningen Mossø-Randers et ubegrænset antal gange.  At der kun er tale om en enkelt koncession 

medfører, at koncessionen udelukkende vil kunne bruges til 12 individuelle efter hinanden følgende 

sejladser i slutningen af sæsonen. Samlet set vurderes dens faktuelle anvendelse at være væsentlig 

begrænset. 

 

Sekretariatets bemærkninger vedr. udlejningssejladsen koncessionsperioden 2017-2020+ 

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

Gudenåsystemet fra 2017 håndteres med en såkaldt godkendelsesmodel, og 4. marts 2016 

anbefalede Gudenåkomitéen, at godkendelsesmaterialet blev sendt til godkendelse i de 7 

kommuner. Materialet er nu færdigbehandlet politisk. Alle 7 kommuner har godkendt såvel 

tildelingsmodel af koncessioner til langturssejlads fra 2017 og materialet til brug herfor, og at 

annonceringen sker via Gudenåkomitéens hjemmeside.   

 

Proces frem mod GudenåSkyen – et elektronisk administrationssystem til håndtering af 

langturssejladser på strækningen Tørring-Klostermølle. 

Sekretariatet har fortsat dialogen med de nuværende langtursudlejere mhp. at kvalificere 

kravspecifikationen til GudenåSkyen mest muligt.  

 

2 udvalgte firmaer har afgivet tilbud og disse tilbud samt svar på uddybende spørgsmål til 

tilbuddene er evalueret af 2 udvalgte nuværende langtursudlejere, Sekretariatet, Silkeborg 

kommunes udbudsafdeling og IT afdeling, ligesom den kommunale arbejdsgruppe vedr. 

udlejningssejladsen har haft materialet til gennemsyn og kommentering.  

 

Firmaerne er rimeligt enige om tidsforbruget på opgaven (hhv. knap 541 vs. 609 timer), men prisen 

adskiller sig markant. På baggrund heraf er der truffet et enstemmigt valg af leverandør (se bilag 6) 

– IT firmaet DisPlay har givet et fastpristilbud på GudenåSkyen, der ligger 200.000 kr. lavere end 

det andet firmas fastpristilbud. Prisen for GudenåSkyen er 498.000 kr., hvilket er indenfor det 

prisinterval fremlagt på Gudenåkomitéens møde 25. september 2015, om end ikke i den lave ende. 

Sekretariatet blev 11. december 2015 bedt om at lave en kravspecifikation indeholdende elementer 

for et fungerende system i den laveste budgetramme. Da firmaernes tidsestimater er 

sammenlignelige, må det antages at være et pålideligt estimat over opgavens omfang for et 

fungerende system, og prisen kan dermed ikke forventes at presses længere ned. Der indgås 

kontrakt med det valgte firma. 

 

2 udvalgte udlejere deltog i et afklarende opstartsmøde 6. juni 2016, ligesom samtlige nuværende 

langtursudlejere er indbudt til at deltage i 3 testomgange i løbet af efteråret 2016.  
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Selv om indhentning af yderligere information om de afgivne tilbud har medført en forsinkelse af 

projektet, er der ingen problemer med at overholde deadline for projektets færdigmelding, og 

kanoudlejerne er ligesom Sekretariatet trygge ved processen.  Der vil være en opfølgning på 

processen ved Gudenåkomitéens møde 9. december 2016. 

 

 

Annoncering af godkendelsesmodellen 

Sekretariatet udarbejder annonceringsmateriale vedr. udlejningssejladsen fra 2017, der beskriver 

hvordan man bliver godkendt som kanoudlejer og hvilke forpligtigelser, man får i den forbindelse. 

Alt materiale, som der skal bruges til at opnå kommunal godkendelse ligges online på 

gudenåkomitéens hjemmeside, så alle interesserede har mulighed for at orientere sig om kravene til 

kommende udlejere, ligesom der orienteres herom på kommunernes sejladshjemmeside og 

eventuelt på kommunernes egne hjemmesider. Sekretariatet forventer at annoncere materialet 

ultimo august måned 2016 samt udsende en pressemeddelelse herom. 

 

Bilag 

Bilag 7: Notat vedr. valg af leverandør til sejladshåndteringssystemet GudenåSkyen 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 

 Gudenåkomitéen beslutter, hvorvidt ledige koncessioner i Gudenåsystemet i indeværende 

periode atter genannoncereres 

 

Referat 

Indstillingen godkendt.  

Som konsekvens af, at sejladssæsonen vil være stort set afviklet inden en koncession ville være klar 

til anvendelse og den administrative byrde endnu en genannonceringen vil afstedkomme, blev det 

besluttet ikke at genudbyde de ledige koncessioner. 

Lene Tingleff gjorde opmærksom på, at der fra Tørring kanoudlejningsside udtrykkes bekymring 

over den nye ordning fra 2017, efter Voervadsbro er blevet godkendt som isætningssted. Sejladser 

herfra vil potentielt kunne begrænse antallet af sejladser, der kan startes fra Tørring. 

Jens Szabo gjorde opmærksom på, at justeringer af systemet kan komme på tale, hvis der viser sig 

uhensigtsmæssigheder. 
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Punkt 10. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted 

kommuner  

Baggrund 

Salget af gæstemærker på Gudenåen er i dag administreret af Tørring Teltplads. De sælger i dag 

gæstemærkerne og indtægterne herfor tilfalder dem. Udover at sælge gæstemærkerne til de sejlende, 

har de også sikret, at der har været tilsyn med de sejlende fra Tørring, det være sig både 

gæstesejlende og sejlende fra udlejerne længere nede af Gudenåen, der starter fra Tørring Teltplads. 

 

Fra 2017 ønsker Gudenåkomitéen at hjemtage indtægterne for gæstesejladsen på Gudenåen. 

Indtægterne skal herefter gå til udvikling og vedligehold af et digitalt system til administrationen af 

salget fra gæstemærkerne og den resterende del af indtægterne skal bruges til tilsyn på strækningen 

fra Tørring til Kloster Mølle. 

 

Tørring Teltplads har i forbindelse med tilsynet, været nævnt som tilsynsførende på den øvrige del 

af strækningen ud over Tørring.  Tørring Teltplads har på flere møder med Hedensted Kommune 

udtrykt bekymring for at skulle udføre tilsynet på andre pladser end den i Tørring.  

 

Personalet på Tørring Teltplads sørger i dag for at de sejlende kommer godt afsted og sikrer, at de 

sejlende har de fornødne tilladelser udover salget af gæstemærkerne. Dette arbejde bruger de ca. 

220 timer på årligt. 

 

Økonomi 

Gæstemærkerne koster i dag 125 kroner og Tørring Teltplads har brugt ca. 220 timer til 

administrationen af ordingen, herunder den fysiske tilstedeværelse hver dag på teltpladsen, for at 

sende de sejlende afsted i højsæsonen. 

Højsæsonen er på ca. 10 uger svarende til 

ca. 150 timer fysisk tilsyn. 

 

Som det ses af boksen til højre starter 

hovedparten fra Tørring - ca. 80 %. 

Hedensted Kommune foreslår derfor at 80 

% af udgifterne til de ønskede tilsyn tilgår 

Tørring Teltplads. Dvs. at indtægterne 

fratrukket udgifterne til det digitale system 

minus 20 %.   

 

Alternativt et fast årligt vederlag for 

tilsynet og serviceringen af de sejlende fra 

Tørring Teltplads på kr. 70.000; svarende 

til 150 timer af 400 kr.  

Fordeling af sejltilladelser. 

 

2016   

324 sejlet.; 60 starter uden for Tørring til dags dato. 

 

2015    

816 sejlet.; 244 starter uden for Tørring. 

 

2014    

838 sejlet.; 127 startet uden for Tørring. 

 

2013*    

665 sejlet.; 35 starter uden for Tørring 

 

*Er lidt usikker da mange tilsyneladende ikke læste sidens 

valgmuligheder. 

 

Fordelingen af starter fra Tørring vs. starter længere 

nede af strækning 1. 
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Den resterende del tilfalder Hedensted og Horsens Kommuner for tilsynet på den øvrige strækning. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning   

 

 

Referat 

Punktet behandles ikke på mødet. Horsens og Hedensted kommuner holder i stedet et internt møde, 

og Gudenåkomitéen orienteres herom via referatrundsendelse.   

På indeværende møde kunne Gudenåkomitéen til punktet i stedet komme med anbefalinger til 

Horsens og Hedensted kommuner vedr. gæstemærkeordningen på strækningen Tørring-

Klostermølle.  Jens Szabo gjorde klart, at der som resultat af et møde mellem Horsens og Hedensted 

kommuner forventes en ordning som Gudenåkomitéen er blevet orienteret om på tidligere møde. 

Hvis dette ikke er tilfældet, må der forudses en anmodning om dokumentation for dokumenteret 

tidsforbrug for administration. 
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Punkt 11. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen  

Baggrund 

Gudenåkomitéen sammensatte på møde 4 marts 2016 det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen 

(herefter Brugerrådet). Samtlige 13 ansøgere blev tildelt en plads, og består nu af 6 nye medlemmer 

og 7 medlemmer fra det afgående Brugerråd. Det nye brugerråd har holdt sit første møde 28. april 

2016 – se referat fra mødet som bilag 8. Sekretariatet orienterer om mødet. 

  

Sekretariatets bemærkninger 

En del af mødet gik med at sætte rammerne for Brugerrådets arbejde – en forventningsafstemning. 

Brugerrådets rolle er at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af 

bekendtgørelsen, hvorfor bekendtgørelsens indhold blev gennemgået med henblik på at belyse, 

hvilke emner medlemmerne kan rådgive om. Samspillet mellem Gudenåkomitéen og Brugerrådet 

blev ligeledes ridset op. Sekretariatet oplever et aktivt Brugerråd med stor spørgelyst. 

Brugerrådet blev orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder af relevans for 

Brugerrådet. Emnerne fremgår af bilag 8.  

Brugerrådet blev hørt vedr. formuleringen af orienteringsbrevet vedr. ulovlig udlejning i 

Gudenåsystemet og da ingen ændringer blev efterspurgt hverken i formulering eller anvendelsen af 

orienteringsbrevet, er dette nu placeret på Gudenåkommunernes sejladshjemmeside 

www.sejladspaagudenaaen.dk.    

Det kommende sejladskontrol blev vendt, og Brugerrådet fik mulighed med at komme med input til 

pressemeddelelsen om sejladskontrollen inden den blev udsendt. Der blev orienteret om det lavere 

sejladskontrolniveau i 2015 og årsagerne hertil fra både Politiets og kommunernes side. Grundet 

fortsat ressourcemangel i både Politi og kommuner forventes kontrolniveauet i 2016 at være som i 

2015.  Flere medlemmer gav udtryk for, at det nuværende kontrolniveau var for lavt, primært, fordi 

fartproblemer fortsat opleves. Flere interessefællesskaber fortalte hvordan de ville forsøge at sætte 

fokus på ordentlig opførsel i Gudenåsystemet.  

Der er 2 ledige pladser i Brugerrådet i indeværende funktionsperiode. Dette forhold er beskrevet på 

Gudenåkomitéens hjemmeside, under fanebladet Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, sammen 

med en beskrivelse af, hvorledes man kan komme i betragtning til ledige pladser i en 

funktionsperiode. Efter Brugerrådets møde har Sekretariatet modtaget en ansøgning om en af de 

ledige sæder i Brugerrådet fra formanden for foreningen af kanoudlejere på Gudenåen. Det har ikke 

været muligt for sekretariatet at imødekomme ansøgningen. Brugerrådets vedtægters § 3,3 fastslår, 

at hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på 

Gudenåen. Da interessefællesskabet foreningen af kanoudlejere på Gudenåen allerede er 

repræsenteret i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, er et afslag derfor meddelt. 

 

Flere medlemmer kritiserede Politiets valg om ikke at være en del af Brugerrådet i 2016-2017. 
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Bilag: 

Bilag 8: Referart fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_28. april 2016 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at: 

 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

Indstillingen godkendt.  

Gudenåkomitéens formandsskab skal sende en skrivelse til Politiet, hvori der sendes et klart signal 

om et ønske om mere sejladskontrol på Gudenåsystemet, end der er for nuværende. Sekretariatet 

udarbejder et udkast hertil. 
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Punkt 12. Punkter til næste møde  

Det kommende møde holdes 9. december 2016 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV. 

Fladbro Kro er en gammel pramdrager kro, hvorfra der er kig til Nørreåen (største tilløb til 

Gudenåen og omfattet af sejladsbekendtgørelsen). 

 

Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på mødet 9. december 

2016.  

Sekretariatet foreslår følgende emner til dagsordenen: 

 Budget for sejladsområdet 2017 

 Emner til studietur og/eller besigtigelser 

 Orientering om klimatilpasningsprojekt - LIFE IP projekt 

 Opfølgning klimatilpasningsmødet 

 Klimatilpasning generelt 

 Vilkår for brug af kommunale kanoisætningssteder?    

 Mødeplan 2017 

 Orientering om GudenåSamarbejdets fremdrift 

 Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

 Orientering om udlejningssejladsen 2017 

 Overblik over Gudenåkomitéens rolle ift. Vandplan II og vådområder 

 Genoptagelse af punkt 3 fra indeværende dagsorden 
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Punkt 13. Eventuelt  

Efter dagsordenens udsendelse har kanoudlejerne kontaktet Gudenåkomitéen 2 gange for at gøre 

opmærksom på forhold vedr. ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåsystemet, som de finder 

problematisk. Henvendelserne blev følgelig vendt under punktet eventuelt. 

Kanoudlejerforeningen fremsendte 21. juni 2106 en henvendelse til Gudenåkomitéen med 

anmodning om snarlig behandling. I henvendelsen gøres der på baggrund af en avisartikel 

indsigelser imod annoncerede gratis, guidede ture i kommunalt regi i Favrskov kommune. 

Udlejerne henstiller til, at kommunerne indstiller den gratis udlejningssejlads.  Den 24. juni 2016 

fremsendtes en avisartikel om Horsens kommunes grejbank, som hjælper skoler, institutioner o.l. 

kan komme i naturen, herunder på vandet. 

Favrskov kommune redegjorde for hensigten med sejladsen.  

Henvendelserne fra kanoudlejerforeningen drøftes på førstkommende møde i Gudenåkomitéens 

embedsmandsgruppe.  

Gudenåkomitéens formandskab udsender via Sekretariatet en svarskrivelse til kanoudlejerne.   


