
                                              

Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

Baggrund for visionen
Gudenåen er med sine 158 km Danmarks længste vandløb og afvander et areal på ca. 2.643 km2, 
hvilket svarer til Fyns størrelse. 

De syv Gudenå-kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og 
Randers samarbejder om Gudenåen i regi af Gudenåkomitéen om beskyttelse og benyttelse af 
Gudenåen. Set i lyset af klimaforandringerne har kommunerne forstærket samarbejdet i C2C CC 
projektet C12 Gudenåen, hvor de har udarbejdet en hydrologisk model for Gudenåen. Denne 
model danner grundlag for en fælles forståelse kommunerne imellem af konsekvenserne af 
klimaforandringerne i oplandet til Gudenåen. 

Næste skridt er, på baggrund af modellen, at udarbejde en fælles vision mellem kommunerne i 
forhold til den fremtidige koordinering af planlægningen af klimatilpasning. En vision, som 
samtidig indeholder målsætninger for koordineringen og samarbejdet. 

Mål med visionen 
De syv Gudenå-kommuner har i C12 Gudenå-projektet samarbejdet tæt om Gudenåen, særligt 
teknisk-administrativt. Et mål for en fælles vision er, at kommunerne fortsat skal samarbejde; både 
teknisk-administrativt som i projektet og politisk via Gudenåkomitéen. 

Visionen skal tage afsæt i en langsigtet helhedstænkning på tværs af kommunegrænser:

 Langsigtet, fordi klimaforandringernes konsekvenser, og de dertilhørende virkemidler og 
investeringer for at tilpasse sig klimaforandringerne, viser sig over flere årtier.

 Helhedstænkning, fordi virkemidler og investeringer i én kommune har betydning for 
nabokommuner særligt nedstrøms, men i mange tilfælde også opstrøms. 

Målet med visionen er således også, at den skaber en fælles accept i Gudenå-kommunerne af, at 
kommunerne er sammen om at løse de problemstillinger, som klimaforandringerne skaber. Heraf 
følger, at mulige virkemidler og deres effekter drøftes og i højest mulige omfang besluttes af 
kommunerne i fællesskab, hvor det giver mening. 

Vision 
Visionen for håndtering af vand i Gudenåen og opland, set i lyset af klimaforandringerne, er: 

 At Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan 
anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning 

 At der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som 
helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune 

 At virkemidler tager hensyn til både natur, mennesker, lokalsamfund, erhverv, 
kulturhistorie mm., idet der søges fælles perspektiver mellem forskellige interesser 



                                              

 At virkemidler til klimatilpasning iværksat i én kommune alene skaber neutrale eller 
positive effekter både nedstrøms og opstrøms for andre kommuner 

Forslag til handlinger i forlængelse af visionen 
 Fælles vedligehold og udvikling af hydrologisk model 
 Etablering af kontaktnetværk mellem kommunerne til brug i tilfælde af kritisk vandstand og 

varsling af samme 
 Tværkommunal teknikergruppe med særlige opgaver i forhold til langsigtet klimatilpasning 

i Gudenåsystemet 
 Forpligtelse til høring af Gudenåkomitéen ved større projekter med ændring af Gudenåens 

hovedløb
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