Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS
10. marts 2017 kl. 09.00 – 13.30
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2
Der var forplejning til mødet
14. marts 2017

Dagsorden

1. Velkomst (kl. 09.00)
v./ Jens Peter Hansen
2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Jens Peter Hansen

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
Endvidere er landboforeningsformænd fra Gudenåens oplandskommer inviterede til at
deltage dagsordenspunkt 3, og Naturstyrelsen er inviteret til at deltage i punkterne 3-5.
3. Samarbejde med landboforeninger om vådområder (kl. 09.05 – 10.50)
/v. Jens Peter Hansen, Frede Lundgaard Madsen og Morten Horsfeldt Jespersen

Pause 15 minutter
4. Vandråd 2017 (kl. 11.05 – 11.15)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen
5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 11.15 – 11.45)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen og Søren Hald

Gudenåkomitéen
6. Klimatilpasning i Gudenåkommunerne – orientering om projektet C2C (kl. 11.45– 10.55)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
7. Regnskab Gudenåkomitéen 2016 (kl. 11.55 – 12.00)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen

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
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8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2018 (kl. 12.00– 12.05)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen

Sejladsområdet
9. Regnskab sejladsområdet 2016 (kl. 12.05 – 12.10)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen
10. Orientering om udlejningssejladsen på Gudenåen (kl. 12.10 – 12.15)
/v. Majbritt Kjeldahl Lassen

Faste punkter
11. Punkter til næste møde (kl. 12.15 – 12.20)
/v. Morten Horsfeldt Jespersen
12. Eventuelt (kl. 12.20 – 12.25)
/v. Jens Peter Hansen

Let frokost kl. 12.30-13.30

Besigtigelse: Efter mødet kan interesserede i egen bil følge med Keld Rasmussen til Den
Genfundne Bro (Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup). Det anbefales, at man til besigtigelsen
medbringer fornuftigt fodtøj.
Den 13,4 meter høje stålgitterbro, der blev bygget over Gudenåen i forbindelse med etableringen af
privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899, blev i 1925 gemt væk i en mægtig jorddæmning.
Jorddæmningen blev fjernet og stålgitterbroen blev frilagt i 2013 for på den måde at skabe fri
passage i Gudenåens oprindelige løb.
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Oversigt over mødedeltagelse
Politisk deltagelse
Jens Peter Hansen
Jarl Gorridsen
Kurt Andreassen
Claus Clausen
Lene Tingleff
Ole Pilgaard Andersen
Jens Szabo

Repræsenterer
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Favrskov Kommune
Viborg Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Skanderborg Kommune

Deltagelse fra Landboforeninger
Frede Lundgaard Madsen
Hans Gæmelke
Rikke Skyum
Claus Clausen
Jens Gammelgaard
Cammi Aalund Karlslund
Henrik Nielsen
Finn Bay Smith
Maria Pilgaard

Formand for
LandboForeningen Midtjylland
Djursland Landboforening
Djursland Landboforening
Landboforeningen Limfjord
Landboforeningen Odder-Skanderborg
Landboforeningen Odder-Skanderborg
Østjysk Landboforening
Landboforeningen Kronjylland
LandboForeningen Midtjylland samt
Vejle-Fredericia Landboforening samt
Landboforeningen Kronjylland

Deltagelse fra Naturstyrelsen
Søren Hald
Anne Gro Thomsen

Repræsenterer
NST Søhøjlandet
NST Søhøjlandet

Teknisk deltagelse
Morten H. Jespersen
Poul Hald Møller
Hanne Stadsgaard Jensen
Nels G. Markussen
Hanne Wind-Larsen
Ann Ammitzbo
Jens Albert Hansen
Hanne Medum Lærke
Keld Rasmussen
Søren Kepp Knudsen
Bjarke H. Jensen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune
Randers Kommune
Favrskov Kommune
Favrskov Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Norddjurs Kommune
Hedensted Kommune
Gudenåkomitéens sekretariat
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Delttog ikke i mødet
Anette Klausen
Morten Laursen
Carl Chr. Pedersen
Svend-Aage Steenholdt
Niels Vestergaard Salling
Bjarne Larsen
Hans Damgaard
Henrik Bertelsen
Jørgen Jørgensen
Hans Brok-Brandi
Per Nørmark
Per Dalgaard
Jens Meilvang
Jesper Hahn-Pedersen
Henning Hermansen
Alex Vejby Nielsen
Steen Ravn Christensen
Keld Andersen
Annette Holm Bonde
Bent Mortensen

Repræsenterer
Familielandbruget MIDT-Jylland
Østjydsk Familielandbrug
Agri Nord
Familielandbruget LRS - Vejle
Landbo Nord
Jysk Landbrug
Kolding Herreds Landbrugsforening
Familielandbruget Sydvest
Viborg Kommune
Skanderborg Kommune
Hedensted Kommune
Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
Ikast-Brande Kommune
Aarhus Kommune
Vejle Kommune
Syddjurs Kommune
Vejle Kommune
Vejle Kommune
Odder Kommune

Bilagsoversigt
1
2
3
4
5
6
7

Notat vedrørende kvælstof og fosfor i vandmiljøet
N-VOP planperiode 2, version 7 af 1. marts 2017
Kortbilag til N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
P-VOP planperiode 2, version 6 af 1. marts 2017
Kortbilag til P-VOP planperiode 2, version 6 af 1, marts 2017
Invitation til startskuddet på Coast to Coast Climate Challenge_messecenter Herning
30.03.2017
Mødeopsummering_ dialogmøde 7. februar 2017
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Punkt 1. Velkomst
Formandens velkomst følges af en gensidig præsentationsrunde
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 10. marts 2017 godkendes

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 3. Samarbejde med landboforeninger om vådområder
Baggrund
For at hjælpe den store vådområdeindsats, der er et af de største generelle virkemidler til at opnå en
bedre miljøtilstand i søer, fjorde og kystvande, er det meget vigtigt med et godt samarbejde mellem
lodsejerne og de kommunale myndigheder der er ansvarlige for at gennemføre indsatsen. Det er
derfor også vigtigt at engagere landbrugets organisationer i arbejdet.
På Gudenåkomitéens møde den 24. juni 2016 godkendte Vandoplandsstyregruppen en skrivelse
vedrørende vådområdeindsatsen, som kommunerne kunne vælge i samarbejde med landbrugets
organisationer at indrykke i de lokale landbrugsaviser. Skrivelsen blev dog ikke anvendt, og emnet
blev drøftet igen på Gudenåkomitéens møde den 9. december 2016.
Her blev det vedtaget at invitere formændene for de relevante lokale landboforeninger til et
samarbejde om indsatsen, og fremsende skrivelsen i udkast med invitation til at deltage i
Gudenåkomitéens første møde i 2017.
På mødet den 9. december 2016 drøftede Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe
muligheden for at ansætte en oplandskonsulent til at hjælpe processen med at finde egnede arealer
til vådområder drøftet, ligeligt finansieret af kommunerne og landbrugets organisationer, og vedtog
at ideen skulle drøftes med organisationerne på første møde i 2017.
Sekretariatets bemærkninger
Siden mødet 9. december 2016 har Miljø- og Fødevareministeriet indgået en aftale med
Promilleafgiftsfonden om en konsulentordning til frivillige kollektive indsatser for reduktion af
udledningen af kvælstof til vandmiljøet, en ”oplandskonsulent-ordning”. Oplandskonsulenterne skal
primært understøtte den lokale dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre om
etablering af frivillige miljøindsatser, fortrinsvis mini-vådområder.
I oplandet til Randers Fjord skal der ifølge vandområdeplanerne for perioden 2016-2021 ske en
reduktion af tilførslen af kvælstof på 108,3 ton N/år gennem etablering af minivådområder. Denne
indsats er således af næsten samme størrelsesorden som indsatsen via store vådområder (111 ton
N/år).
Et minivådområde etableres typisk ved et hoveddræn på en enkelt ejendom. Det forventes at der
samlet set skal etableres ca. 1.000 mini-vådområder på landsplan, for at fjerne omkring 900 ton N.
Oplandskonsulent-ordningen forventes at starte i april 2017, og tilskudsordningen til minivådområder åbner i februar 2018.
Mini-vådområder og store vådområder kan komme til at ”konkurrere” om den samme
kvælstoftilførsel, og det er derfor vigtigt at Vandoplandsstyregrupperne og oplandskonsulenterne
etablerer et tæt samarbejde. Oplandskonsulenterne skal ifølge opdraget fra ministeriet koordinere
minivådområdeindsatsen med vandoplandsstyregrupperne, og kan i deres opsøgende arbejde også
formidle viden til lodsejerne om mulighederne for at indgå i et stort vådområde. Det kan overvejes
at opfordre ministeriet til at sikre at en sådan koordinering finder sted
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I alt 16 lokale landboforeninger i oplandet til Randers Fjord er inviteret til mødet.
Formand for Gudenåkomitéen Jens Peter Hansen (Randers Kommune) byder velkommen, og
lægger op til drøftelsen af hvordan samspillet mellem Vandoplandsstyregruppen og
landboforeningerne kan organiseres til fælles fordel.
Formand for LandboForeningen Midtjylland Frede Lundgaard Madsen fortæller overordnet om
hvordan indsatsen er gået indtil videre, hvad hans forventninger er til virkningerne af landbrugs- og
fødevarepakkens tiltag, herunder minivådområder, og hvordan han ser landbrugets organisationers
rolle i forhold til vådområdeindsatsen.
Chef for Gudenåkomitéens Sekretariat Morten Horsfelt Jespersen (Silkeborg Kommune) giver et
kort overblik over hvordan det rent praktisk foregår i et vådområdeprojekt, og hvor
landboforeningerne kan spille en større rolle.

Bilag
Bilag 1: Notat vedrørende kvælstof og fosfor i vandmiljøet

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 mulighederne for samarbejde mellem Vandoplandsstyregruppen og de lokale
landboforeninger drøftes
 oplandskonsulenternes rolle i vådområde-indsatsen drøftes
 det drøftes hvorvidt kommuner og landboforeninger i fællesskab skal opfordre ministeriet til
at sikre en koordinering mellem minivådområdeindsatsen og vandoplandsstyregruppernes
arbejde med vådområder.
 orienteringen tages til efterretning
Referat
Indstillingen godkendt
Grundet tekniske vanskeligheder var det ikke muligt på mødet at se et indlæg fra TV-Avisen. Linket
er desværre ikke længere tilgængeligt på DRs hjemmeside. Ønskes en videooptaget version af
indlægget, kontakt da Gudenåkomitéens Sekretariat på makla@silkeborg.dk
Vådområdeindsatsen er et fælles anliggende for kommuner og landboorganisationer. Muligheden
for efter behov at placere oplandskonsulent sammen med kommunale embedsfolk blev drøftet, idet
dette kunne sikre en løbende koordination og fremme mulighed for projekters gennemførelse.
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Landbrugsorganisationerne fremhævede kontinuitet og lokalkendskab som vigtige faktorer i
processen, samt at erstatnings- og suppleringsjord skal være tilstrækkelig, både i omfang og
beliggenhed.
Minivådområder ses fra landbrugets side som et mere optimalt virkemiddel i de områder, hvor
andelen af opdyrkede arealer er stor. Mange af de områder/ådale hvor andelen af arealer med store
våde enge er stor er allerede undersøgt for mulighederne for et stort vådområde.
Det er for alle parter vigtigt med en klar og transparent kommunikation.
Oplandskonsulenterne skal, sammen med landbrugsorganisationernes embedsmænd, indkaldes til et
embedsmandsgruppemøde i Gudenåkomiteen (Sekretariatet inviterer), når de er udpeget. Det
forventes umiddelbart at der ansættes to oplandskonsulenter til at dække Randers Fjord-oplandet.
Dette forventes afgjort 16/3, og arbejdet påbegyndes 1/4. Der er en forventning om at staten
udarbejder et potentialekort der viser hvor det giver mening at lave de to forskellige typer indsats.
Det blev endvidere besluttet, at landbrugsorganisationernes formænd indkaldes til et årligt møde i
Gudenåkomiteen/VOS.
Der skal hurtigst muligt udarbejdes en fælles skrivelse fra landbrugsorganisationerne og
Gudenåkommunerne til ministeren, hvori det opfordres til, at Ministeren afklarer hvorledes de 2
virkemidler (minivådområder og vådområder) kan spille sammen og ikke mod hinanden.. Brevet
skal desuden påpege behovet for flere midler og værktøjer til opkøb af supplerings- og
erstatningsjord i forbindelse med jordfordeling i vådområdeprojekter, samt en generel mindskelse af
bureaukratiet i ordningerne. Når skrivelsen er sendt til Ministeren, udsendes en pressemeddelelse
herom.
Det er en tvingende nødvendighed at få de to ordninger til at arbejde sammen og fungere så de ikke
spænder ben for hinanden. Dette bør sikres inden tilskudsordningen til minivådområder åbner i
starten af 2018, da det kan forventes at landmændene påbegynder realisering af mini-vådområder så
snart det er muligt at få finansiering til det.
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Punkt 4. Vandråd 2017
Baggrund
På Gudenåkomitéens møde den 9. december 2016 blev der orienteret om den kommende
vandrådsproces i 2017. Vandrådene skal medvirke til, sammen med kommunerne, at vurdere om
vandløb med et opland under 10 km2, der indgår i Miljø-og Fødevareministeriets nye forslag til
vandområdeplaner, lever op til fastlagte faglige kriterier. De skal også, ligeledes ud fra fastlagte
kriterier, medvirke til udvælgelse af kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Derudover kan
vandrådene kommentere på, om der er vandløbsindsatser overført fra 1. til 2. planperiode, det ikke
økonomisk eller miljømæssigt er hensigtsmæssige at gennemføre.
Den sidste opgave er en ”kan” opgave, som kommunerne ikke er kompenseret økonomisk for at
gennemføre.
På Gudenåkomitéens møde den 9. december 2016 blev det vedtaget at Viborg Kommune varetager
sekretariatsopgaven for vandrådsarbejdet i 2017.
Sekretariatets bemærkninger
Der er endnu ikke (pr. 2. marts 2017) udsendt en ”Vandrådspakke” fra Miljøstyrelsen. Flere
organisationer har dog allerede henvendt sig for at tilkendegive deres interesse for at deltage i
vandrådsarbejdet. Gudenåkomitéens og flere kommuners hjemmesider er opdaterede med
oplysninger om den kommende proces.
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


orienteringen tages til efterretning.

Referat
Indstillingen godkendt.
Ministeren udsendte 2/3 2017 igangsætningsbrev til kommunerne. Vandrådet skal nedsættes senest
20. april 2017. De opdaterede faglige kriterier der skal benyttes er endnu ikke udsendt fra
ministeriet. Vandrådets sekretariat har udsendt information til medlemmerne af det tidligere
vandråd om at melde tilbage hvis de ønsker at medvirke igen. Der er deadline for at melde tilbage
den 3. april.
Liste over krav til sammensætningen af vandråd 2017
 Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø,
eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til
interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand
 Lokale foreninger og organisationer skal have lokalt udspring, ikke lokale afdelinger af
landsdækkende organisationer
 Ikke krav om at foreninger og organisationer skal have speciel interesse i vandløbsindsatser
 Privatpersoner kan ikke være medlem
 Kun ét medlem (+ suppl.) pr. forening/organisation
 Max. 20 medlemmer
 Tilstræbe ligelig repræsentation af forsk. interesser

11

Punkt 5. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Projekterne i vandoplandsplanen for 1. planperiode er stadig under gennemførelse. Fosfor-projektet
ved Hinge Sø i Silkeborg Kommune er nu stort set afsluttet, og vil blive officielt indviet i
forbindelse med næste møde i Gudenåkomitéen den 23. juni 2017. Der er ikke sket ændringer i NVOP og P-VOP for 1. planperiode siden sidste møde.
Vandoplandsplanerne for 2. planperiode er løbende opdateret med nye oplysninger. De seneste
udgaver er vedlagt som bilag.
Organisationsændringer i Miljø- og Fødevareministeriet betyder at Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning er lagt ind under Miljøstyrelsen, og at det pr. 1. februar 2017 derfor er
Miljøstyrelsen, der varetager den faglige vurdering af vådområdeprojekterne.
NaturErhvervstyrelsen har samtidig skiftet navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men har ikke
ændret opgaver og varetager fortsat den overordnede administration af ordningen.

Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
Ved første ansøgningsrunde i 2. planperiode blev der søgt tilskud til forundersøgelse af Nvådområdeprojekter i Venning vest for Randers (Randers Kommune), Favrskov Enge (Favrskov
Kommune) og Velds Møllebæk (Viborg Kommune). Alle tre har fået tilsagn om tilskud, og
forundersøgelserne er godt i gang.
I næste ansøgningsrunde, som løber i perioden 3. marts 2017 til 4. april 2017, søges der tilsagn om
tilskud til realisering af projektet i Kollerup Enge (Favrskov Kommune), som blev forundersøgt i 1.
planperiode. Der søges endvidere tilskud til forundersøgelse af projektet i Drammelstrup (Norddjurs
Kommune). Den seneste udgave af N-VOP er vedlagt som bilag, med kortbilag. Planen opfylder
kravene til samlet kvælstofreduktion.

P-VOP
I første ansøgningsrunde i 2. planperiode blev der søgt tilskud til forundersøgelse af P-vådområder
ved Sønderkjær (Hedensted Kommune), Lemming Å (Silkeborg Kommune), Kringelbæk
(Silkeborg Kommune) og Bolund (Horsens Kommune). Der blev givet tilsagn om tilskud til
Lemming Å og Kringelbæk. Der blev i første omgang meddelt afslag til Lemming Å, med baggrund
i projektets afstand til den opstrøms sø med behov for reduktion af fosfortilførsel, men afslaget blev
efter konsultationer med Aarhus Universitet ændret til et tilsagn. Trods positiv indstilling fra det
daværende SVANA blev også meddelt afslag til Bolund-projektet, men Horsens Kommune vil
indsende en ny ansøgning i næste ansøgningsrunde.
Silkeborg Kommune har indsat to nye projektideer i planen. Den seneste udgave af planen er
vedlagt som bilag. Planen opfylder ikke kravene til samlet fosfor-reduktion.
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Ny vådområdeaftale
Der blev den 22. december 2016 indgået aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og
Kommunernes Landsforening om vådområdeindsatsen i perioden 2017-2021. Aftalen fastsætter
rammerne for indsatsen, der i det store og hele er de samme som perioden til og med 2016.
En væsentlig ændring er dog at Naturstyrelsens lokale enheder kan indgå som projektejer i
vandoplandsplanerne, hvis Vandoplandsstyregruppen ønsker det. I aftalen indgår der et krav om, at
Naturstyrelsen skal inviteres til det første møde i Vandoplandsstyregruppen efter aftalens
ikrafttræden. På mødet deltager derfor skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, og
giver et kort oplæg.
Sekretariatet ser det som en fordel, at der kommer en statslig repræsentant i
Vandoplandsstyregruppen med henblik på at kunne indtræde som projektejer, for at optimere
indsatsen med at opnå de opstillede kvælstofmål.
I aftalen indgår også, at der skal arbejdes på at koordinere mini-vådområder og andre kollektive Nvirkemidler med vådområdeindsatsen, således at projekterne supplerer hinanden.
Det skal her bemærkes, at der ikke pt. er fastlagt hvordan og hvem der skal foretage en sådan
koordinering. Det er imidlertid sekretariatets vurdering, at såfremt der ikke foretages en
koordinering vil de to ordninger næsten uvægerligt komme i indbyrdes konkurrence, hvilket med
stor sandsynlighed vil medføre, at kommunerne ikke kan leve op til aftale indsatsmål og at de
samlede mål for kvælstofreduktionen i oplandet ikke nås.
Det kan overvejes at opfordre ministeriet til at sikre at en sådan koordinering finder sted
Endvidere kan Vandoplandsstyregruppen vælge at høre de kommende vandråd om
projektmuligheder i oplandet. Det er op til den enkelte VOS at beslutte om og hvordan vandrådene
inddrages.

Endelig er det fastsat i aftalen, at der skal søges realisering af projekter, hvor forundersøgelsen viser
at der er mulighed for et projekt, senest 1 år efter forundersøgelsen er afsluttet.

Bilag
Bilag 2: N-VOP planperiode 2, version 7 af 1. marts 2017
Bilag 3: Kortbilag til N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
Bilag 4: P-VOP planperiode 2, version 6 af 1. marts 2017
Bilag 5: Kortbilag til P-VOP planperiode 2, version 6 af 1, marts 2017
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at






orienteringen om status for N- og P-VOP tages til efterretning
Vandoplandsstyregruppen beslutter at Naturstyrelsen kan indtræde i VOS
Vandoplandsstyregruppen beslutter, at Naturstyrelsen kan indtræde som projektejer på
anmodning fra den eller de implicerede kommuner
Vandoplandsstyregruppen opfordrer Landbrugs- og Miljøministeriet til at sikre en
koordinering af indsatsen med minivådområder med kommunernes vådområdeindsats.
Vandoplandsstyregruppen drøfter og beslutter hvorvidt, og i så fald under hvilke
forudsætninger, det kommende vandråd skal høres om projektmuligheder i vandoplandet

Referat
Indstillingen godkendt.
Det blev besluttet under dagsordenens punkt 3 besluttet, at vandoplandsgruppen sammen med
landbrugsorganisationerne udarbejder en skrivelse til Ministeren, hvor der opfordres til en afklaring
af samspillet mellem de to virkemidler minivådområder og store vådområder.
Vandoplandsstyregruppen besluttede endvidere, at Vandrådet ikke rent formelt skal høres om
vådområder, men på første møde oplyses om at organisationerne altid er velkomne til at henvende
sig til kommunerne, hvis de har forslag til mulige vådområder.
Der er tale om en stor opgave, der har stort politisk fokus. NST har både erfaring og kapacitet til at
være projektejer, og træder gerne til, hvor der viser sig behov. Dette kan f.eks. være i tilfælde af
kommunegrænsekrydsende projekter. Et konkret projekt i Randers-Favrskov kommuner blev
nævnt som mulighed kandidat til ventelisten, og her vil NST gerne træde til efter nærmere aftale
med de berørte kommuner.
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Punkt 6. Klimatilpasning i Gudenåkommunerne – orientering om C2C
Baggrund
På møde i Gudenåkomitéen 9. december 2016 udtrykte komitéen, at den var tilfreds med måden,
der administrativt blev arbejdet med klimatilpasning på i kommunerne, lige som der blev opfordret
til samarbejde og erfaringsdeling kommunerne imellem.
Sekretariatet orienterer på mødet om et EU projektet ”Coast 2 Coast Climate Challenge”, som der
siden sidste komitémøde er givet tilsagn om støtte til.
Sekretariatets bemærkninger
”Coast to Coast Climate Challenge” (herefter C2C) er et stort EU klimatilpasningsprojekt. I
projektet skal der arbejdes med klimatilpasning i Region Midtjylland. Der skal arbejdes med hav,
fjord, grundvand, regnvand, styring og vandløb, der krydser kommunegrænser – som eksempelvis
Gudenåen. Der holdes 30. marts 2017 en konference, der markerer startskuddet på den det store
klimatilpasningsprojekt (se bilag 6) i messecenter Herning.
I delprojektet ”Gudenå” deltager 7 kommuner (Silkeborg, Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers,
Skanderborg og Viborg Kommune) samt Skanderborg Forsyning.
Det forventes, at mængden af vand i Gudenåen vil stige. Gudenåkommunerne har brug for
værktøjer til at synliggøre vandets fremtidige påvirkning af Gudenåen og de nærliggende arealer.
Det vil projektet C2C blandt andet give kommunerne mere viden om. Projektet vil give en god
platform for samarbejde på tværs af kommunegrænserne og muliggøre en helhedsorienteret
håndtering af vandet i Gudenåen.
Der er allerede udviklet en Gudenåmodel for den nordlige del af Gudenåen (Fra Silkeborg til
Ulstrup), der kan give en prognose for udviklingen i vandstanden i åen. Det forventes, at denne
eksisterende vandløbsmodel for Gudenåen vil blive udvidet i projektet.
Modellen skal bruges til at afprøve forskellige klimascenarier, så vi får mere viden om, hvordan
man bedst håndtere de stigende vandmængder i Gudenåen i fremtiden. Den nye model skal
anvendes til at vurdere konsekvenser ved forskellige klimascenarier og udvikle visioner og mål
såvel som løsningsmodeller til håndteringen af de øgede vandmængder, som forventes at komme
Projektet skal foregå over en 6 årig periode. I de første 2 år skal der arbejdes med det tekniske
grundlag. Herefter forventes det, at man kan arbejde med konkrete løsningsmodeller

Økonomi
Hele projektet er støttet af EU med 52 mio. kr., og ca. 3,5 mio. kr. er afsat til delprojektet vedr.
Gudenåen.
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Bilag
Bilag 6. Invitation til startskuddet på Coast to Coast Climate Challenge_messecenter Herning
30.03.2017
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 7. Regnskab Gudenåkomitéen 2016
Baggrund
Hermed fremlægges det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2016
Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéens samlede regnskab for 2016 viser et overskud på 219.207 kr.

Post

Udgifter
Budget

Lønudgifter
Studietur
Ydelse til økonomikonsulent
Mødeafholdelse
Vedligeholdelse af hjemmesider
Ekstra post til diverse initiativer1
Diverse

315.786
0
18.500
25.000
10.000

Ialt Gudenåkomitéen

Udgifter
Udgifter Indtægter
Regnskab Difference
371.958
0
18.500

-56.172
0
0

113.714
50.000

28.803
10.623
42.500
5.286

-3.803
-623
71.214
44.714

533.000

477.670

55.330
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Overførte uforbrugte midler fra 2015
Bidrag fra medlemskommunerne

163.877
533.000

Indtægter i alt Gudenåkomitéen

696.877

Uforbrugte midler 2016

219.207

Som det fremgår af regnskabet, har koordinatoren har anvendt en smule mere tid på
Gudenåkomiteen end forventet. Den væsentligste afvigelse i forhold til budgettet er dog, at den
største del af den ekstra budgetpost, som Gudenåkomiteen besluttet på mødet 8. maj 2015 skulle
indlægges til eventuelle projekter i løbet af 2016 ikke er færdiganvendt endnu. De afsatte midler
anvendes som besluttet på komitémøde 24. juni 2016 på den vedtagene opdatering af viden om
Gudenåen, dens natur, miljø og hydrologi.

1

Sekretariatet forslog et lavere medlemsbidraget i 2016 end i 2015. Komitéen besluttede på komitémøde 8. maj 2015,
at medlemsbidraget i 2016 skulle være lig med medlemsbidraget i 2015 - differencen mellem de 2 år skulle tilføjes som
budgetpost til diverse initiativer, således, at der var en buffer indlagt til eventuelle projekter i løbet af 2016.

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
 det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2016 godkendes
 de uforbrugte midler (219.207 kr.) overføres til Gudenåkomitéens budget 2017
 regnskabet offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 8. Budgetforslag Gudenåkomitéen 2018
Baggrund
Herunder præsenteres Sekretariatet budgetforslag for Gudenåkomitéen 2018
Sekretariatets bemærkninger
Samlet set budgetteres medlemskommunernes bidrag til Gudenåkomitéens arbejde i 2018 at være
sammenligneligt med tidligere år. Lønningerne er fremskrevet til 2018 niveau og det estimeres, at
50% af koordinatorens arbejdstid i 2018 bruges på Gudenåkomitéen.
Post på Gudenåkomitéens budget
2018
Lønudgifter – koordinator*
400.000
Ydelse til økonomikonsulent
20.000
Mødeafholdelse
25.000
Vedligeholdelse af hjemmesider
10.000
Diverse inkl. evt. studiebesøg, studietur og temamøde
75.000
530.000
I alt budget
*lønudgiften indeholder teknologileje samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles mellem sejladsbudgettet og
Gudenåkomitéens budget – der henvises til dagsordenspunktet.

Fordelingsnøgle for medlemsbidrag 2018 - Gudenåkomitéen

Silkeborg Kommune
Favrskov kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
I alt

Fordelingsnøgle (%)
26
19
16
15
11
8
5
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Medlemsbidrag 2018
137.800
100.700
84.800
79.500
58.300
42.400
26.500
530.000

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 budgetforslaget for Gudenåkomitéen 2018 godkendes under forbehold for budgetlægning i
de enkelte kommuner
Referat
Indstillingen godkendt

Punkt 9. Regnskab for Sejladsområdet 2016
Baggrund
Hermed fremlægges det endelige regnskab for Sejladsområdet 2016.
Sekretariatets bemærkninger
Det endelige regnskab for sejladsområdet i 2016 viser 10.144 kr. i uforbrugte midler

Post
Lønudgift – koordinator
Lønudgifter - kommunale medarbejdere
Drift, udvikling og support af hjemmeside
Grafisk konsulent (kortfolder og tryk)
GIS konsulent (digitalt kort)
Årlig udgift til betalingsmodul
Mødeafholdelse
Konsulentbistand til udbud
Økonomikonsulent Silkeborg
Diverse
Udgifter i alt sejladsområdet

I alt
I alt
I alt
I alt
Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter
Budget Regnskab Budget Regnskab
473.680
417.508
0
0
60.000
548.759
60.000
62.957
5.000
7.000
5.000
2.545
8.000
15.211
250.000
0
18.500
18.500
33.620
13.330
913.800 1.085.810

Uforbrugte midler fra 2015
Gebyr på bådregistrering
Gebyr på udlejningskoncessioner

600.000
313.800

Indtægter i alt sejladsområdet

913.800 1.095.954

I alt uforbrugte midler Sejladsområdet 2016

166.727
613.027
316.200

10.144

Indtægterne på sejladsområdet svarede næste til det budgetterede – der kom 15.427 kr. mere ind
(skyldes primært flere bådregistreringer) end forventet. Sammen med overførte midler fra 2015 var
der 1.095.954 kr. at bruge i 2016.
De 2 største poster var løn til koordinatoren, samt udgifter til IT.
Især IT udgifterne afviger fra det budgetterede. Dette skyldes primært, at det elektroniske
sejladshåndteringssystem ”GudenåSkyen” ikke var vedtaget, da budgettet for sejladsområdet 2016
blev vedtaget 8. maj 2015. Systemet kostede i alt 498.000 kr. (fastpristilbud), hvoraf 75 % af
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udgiften faldt i 2016. Derudover blev der bestilt nye funktioner på den fælles sejladshjemmeside
(bl.a. skulle systemet tilpasses en ny version af den betalingsplatform, som anvendes til stort set alle
indbetalingerne for motorbådsregistreringer).
Sekretariatet foreslår, at de uforbrugte midler overføres til 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller at,
 det endelige regnskab for sejladsområdet 2016 godkendes
 de uforbrugte midler på 10.144 kr. overføres budgettet for 2017.
 regnskabet offentliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside
Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 10. 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 9. december 2016, og hvad der forventes at
ske på området frem til komitéens næste møde i 2017.
Sekretariatets bemærkninger
Siden sidste møde i Gudenåkomitéen, har det været afholdt et dialogmøde med kanoudlejerene 7.
februar 2017 (se referat fra mødet som bilag 7).
GudenåSamarbejdet deltog på dialogmødet for bl.a. at orienter om projektet med skiltning af broer i
GudenåSystemet. GudenåSamarbejdet vil deltage i dialogmøderne fremadrettet i de tilfælde, hvor
dette giver mening. Sekretariatet fortsætter den gode dialog med udlejerne i dialogmøderækken.
Koncessionsordningen fra 2017
Ordningen trådte i kraft pr 1/1 2017, og indebærer flere forenklinger set i forhold til den tidligere
koncessionsordning – her i blandt, at der er nemmere og mere fleksibelt for udlejerne at regulere
antallet af koncessioner i løbet af sæsoner, samt at en langturskoncession fra 2017 som
udgangspunkt kan anvendes i hele GudenåSystemet, hvor anvendelsen af langturskoncessioner i
den tidligere koncessionsordning var strækningsbestemt.
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Sekretariatet forventede i den forbindelse en nedgang i antallet af koncessioner, hvilket blev
indarbejdet i budgetforslaget for sejladsområdet for 2017 (vedtaget på komitémøde 9. december
2016). Denne forventning har vist sig at være i overensstemmelse med virkeligheden, om end
antallet af ansøgte koncessioner for nuværende er lavere end forventet.
GudenåSkyen – et elektronisk administrationssystem til håndtering af langturssejladser på
strækningen Tørring-Klostermølle.
GudenåSkyen er ”live” – den tilgås af udlejerne efter udlevering af adgangskode hos Sekretariatet
via et link fra Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen. Selve
siden hedder ”www.udlejning.sejladspaagudenaaen.dk, idét al udlejningssejlads skal registreres
herinde og ikke kun den sejlads, der starter på strækningen Tørring - Klostemølle.
Der er indgået aftale med IT firmaet om at drifte og hoste GudenåSkyen. Samarbejdet med firmaet
har været upåklageligt.
Der er indsat automatisk adviseringsmuligheder, hvis funktion er at detektere snyd. Det forventes, at
niveauerne, der udløser disse adviseringer kan skulle justeres i samarbejde med udlejerne i løbet af
sæsonen har at skelne bedst muligt mlm reel hamstring og almindelig travlhed.

Bilag
Bilag 7: Mødeopsummering_ dialogmøde 7. februar 2017
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 11. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det kommende
komitémøde i 2017 – mødet forventes at være af en times varighed
Sekretariatet foreslår følgende emner til dagsordenen:






VOS
Vandråd
Orientering om udlejningssejladsen 2017
Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Jubilæumsskrivelsen – den nye hjemmeside www.videnomgudenaaen.dk

Referat
En orientering om status på opfølgning på indeværende møde med langbrugsorganisationerne.
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Punkt 12. Eventuelt
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