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Notat Gudenåkomiteen og GudenåSamarbejdet 

 

Gudenåkomitéen er et samarbejdsforum mellem syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, 

Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. 

 

Gudenåkomitéens formål er at rådgive kommunerne om vandmiljøindsatser og regulering af 

den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen fx omkring Tørring i Hedensted Kommune. 

Kommunerne, der er medlemmer af Gudenåkomitéen, repræsenterer dermed de politiske be-

slutninger og den administrative praksis, der skaber rammerne for udvikling af oplevelser med 

natur og kultur langs Gudenåen. 

 

Udover Gudenåkomitéen findes andre samarbejdsfora langs Gudenåen: OplevGudenaa og Vi-

sitGudenaa. 

 

OplevGudenaa er et partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark, 

Nordea-fonden og VisitGudenaa. VisitGudenaa er foreningen af turismeorganisationer langs 

Gudenåen, der driver projektet ’Gudenåen – en strøm af oplevelser’. 

 

OplevGudenaa har til formål at etablere stier og faciliteter til friluftsliv samt udvikle natur- og 

kulturformidling og sammenhængende vejvisning langs Gudenåen. OplevGudenaa bygger den 

rekreative infrastruktur og udvikler den formidling, som muliggør oplevelser med natur og kul-

tur.  

 

VisitGudenaa har til formål at udvikle området langs Gudenåen som et sammenhængende tu-

ristområde med en fælles turistmæssig identitet og medvirke til at skabe øget omsætning i tu-

rismen omkring Gudenåen. VisitGudenaa står derfor for markedsføring og udvikling af oplevel-

ser med natur og kultur langs Gudenåen. 

 

Diagrammet herunder illustrerer rollefordelingen mellem de tre parter i forhold til udvikling af 

oplevelser langs Gudenåen.  Siden begyndelsen af 2013 har koordinationen af oplevelser fun-

det sted via GudenåSamarbejdet som derved samler de tre. 
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GudenåSamarbejdet blev etableret i januar 2013 med Gudenåkomitéen som initiativtager. Gu-

denåSamarbejdet er et bredt samarbejde mellem Gudenåkomitéen, OplevGudenaa og VisitGu-

denaa samt LAG (Lokale AktionsGrupper) og på sigt andre partnere, der vil udvikle Gudenåom-

rådets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser og gøre området attraktivt for lokale 

beboere og danske og internationale turister. Dette skal blandt andet ske ved, at GudenåSam-

arbejdet løbende udarbejder og formidler en fælles Gudenå Helhedsplan. 

 

Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for potentialet langs Gudenåen og få ef-

fekt ved at forene eksisterende og fostre nye initiativer. I Helhedsplanens første version arbej-

des der med tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Gudenåens Kulturhistorie og Stisystemer. I 

efteråret 2014 skal Helhedsplanen være færdig, til politisk drøftelse og behandling. 

 

Samarbejdet mellem de tre parter, som siden 2013 er foregået i regi af GudenåSamarbejdet, 

indebærer også en koordinering og deling af koncepter, viden, redskaber med mere. Så vidt 

muligt og når det skønnes relevant, inddrager parterne hinanden i udviklingen af nye produk-

ter og viden samt stiller resultaterne til rådighed for fællesskabet. 

 

GudenåSamarbejdet og Gudenåkomitéen har egne sekretariater, hvor der sidder hhv. en pro-

jektleder og en koordinator. Sekretariaterne følger formandsskabet der skifter hver andet år. 

Formandsskabet varetages i øjeblikket af Viborg Kommune. 

 

Udgifterne til Gudenåkomitéen afholdes af de deltagende kommuner efter en fordelingsnøgle, 

der svarer til den enkelte kommunes arealandel af det samlede opland.  For 2014 ser med-

lemsbidraget ud som angivet i tabellen herunder. Der til en overførsel på knap kr. 16.000 (kr. 

15.786,-) fra 2013, således at det samlede budget for 2014 er på kr. 1.156.000,-. 

 

 
 

I budget for 2014 er fordelingen mellem Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet som følger: 

 

Gudenåkomitéen: kr. 422.000,- 

GudenåSamarbejdet: kr. 734.000.- 

 

GudenåSamarbejdet og herunder arbejdet med Gudenå Helhedsplanen er af kommunerne i 

Gudenåkomitéen sikret sit andet projektår i 2014. Hvordan GudenåSamarbejdets fremtid skal 

se ud indholdsmæssigt, økonomisk og organisatorisk efter 31. december 2014 er ikke afklaret. 

 

I 2015 lægges der op til, at aktiviteterne i GudenåSamarbejdet skal øges. Planen er at udvikle 

operationelle strategier, som fx Gudenå Helhedsplan samt formidlingen af disse. Der skal ar-

bejdes på at i gangsætte konkrete projekter i partnerskaber med lokale kræfter og andre rele-

vante partnere.  Der skal igangsættes et tværgående netværk og relevante lokale initiativer 

ved fx at hjælpe med projektudvikling og fundraising, herudover koordinering af kommunale 

og ikke-kommunale indsatser langs Gudenåen. Arbejdet i GudenåSamarbejdet har fokus på 

den langsigtede udvikling. 
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Det forventede øgede aktivitetsniveau i GudenåSamarbejdet har følgende indvirkning på bud-

get for 2015: 

 

 
 

Hedensted Kommunes samlede bidrag forventes således at stige fra kr. 57.000,- i 2014 til 

kr. 109.550 i 2015 med en fordeling mellem Komitéen og Samarbejdet som angivet i tabel-

len. 

 

Det har i komitéen været drøftet, at kommunerne søger bidraget til Gudenåsamarbejdets 

bredspektrede udviklingsarbejde dækket fra andre områder end Teknik & Miljøbudgetterne. 

 

Der er i forvaltningen ikke planlagt projekter for at videreudvikle natur- og kulturinteresserne i 

vores andel (5 %) af Gudenåen. Der er i dag gode oplevelsesmuligheder i kærområdet, som på 

sigt kan videreudvikles. I byerne omkring Gudenåen fx Tørring og Åle kan natur- og kulturinte-

resser ligeledes på sigt udvikles. 

 

Forvaltningen ligger op til en drøftelse om Hedensted Kommunes fremtidige aktivitetsniveau i 

GudenåSamarbejdet. 

 


