
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maibritt Langfeldt Sørensen 

Direkte tlf.: 89 65 52 14 

mbso@favrskov.dk 

Gudenåkomiteen 

Torvegade 7, 8450 Hammel 

www.gudenaakomiteen.dk 

Favrskov Kommune 

Skovvej 20  8382 Hinnerup 

Tlf.: 89 64 10 10 

www.favrskov.dk 

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads  

Mødet afholdtes den 3. december 2012 kl. 15.00 – 17.00 i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 

Hammel.  

 

Deltagere: Se side 4.  

 

Referat 

 

1. Velkomst og præsentation 

Ann Ammitzbo var desværre forhindret i at deltage. Sekretariatets koordinator Maibritt Langfelt 

Sørensen bød derfor velkommen som dagens mødeleder. 

 

2. Udbud af fartøjskoncessioner  

Maibritt Langfeldt Sørensen orienterede kort om protokollatet om udbuddet af sejlbådskoncessioner 

fra sidste møde i Gudenåkomiteen 30. november 2012: 

 

Komiteen besluttede, at formandskabet for Gudenåkomitéen på baggrund af udbuddet 

afholder en drøftelse med de kanoudlejere, der har afgivet bud, inden der træffes endelig 

beslutning i Gudenåkomitéen.  

 

Endelig beslutning om udbuddet træffes på ekstraordinært møde i Gudenåkomitéen 18. december 

2012.  

 

3. Fremtidig administration af ansøgning om timekoncessioner  
Der er udarbejdet en ny definition af timesejlads på Gudenåen: 
 
På strækningen Tørring – Tangeværket defineres timesejlads, som sejlads med start 
og stop samme sted, samme dag. På søerne Vestbirksøerne, Skanderborg Sø, Mossø, 
Gudensø, Knudsø, Vessø, Ravnsø, Birksø, Julsø, Borre Sø, Brassø og Silkeborg Langsø 

er det dog tilladt at starte og stoppe forskellige steder inden for samme kommune, samme 

dag. På strækningen Tangeværket – Randers defineres timesejlads som sejlads med start 
og stop i samme kommune, samme dag. 
 
Praksis for administration af ansøgning om tilladelse til timesejlads er ændret, således at det 
fremover er de enkelte kommuner, der behandler ansøgningerne. Der er som udgangspunkt ikke loft 
over antallet af timekoncessioner.  

 

 

Modtager: Brugerrådet for sejlads 

21. december 2012 



 

 

Side 2 

4. Sejladsstatistikken  
Lars Møller, Skanderborg Kommune, præsenterede sejladsstatistikken for udlejningssejlads i 2012: 
 
I det store billede er der ikke store ændringer, dog meget store forskellige i belægningsprocent, 

hvilket tydeliggør udviklingspotentialer hos nogle kanoudlejere. 
 

Udlejningsprocenten er beregnet som antal udlejninger pr. måned divideret med antal mulige 

udlejninger (antal koncessioner gange antal dage). Det antages at ”dagsudlejningskanoer” kun 

registreret en gang pr. dag, men det kan ikke afvises, at der i enkelte tilfælde kan være overlap og 

dermed, at belægningsprocenten rent teoretisk kommer over 100 %. 

 

5. Politiets og kommunernes kontrolindsats i 2012 

Lars Møller, Skanderborg Kommune, og Bodil Deen Petersen, Silkeborg Kommune, orienterede om 

sejladskontrollen i 2012: 

 

Øget kontrol har haft positive effekter og også præventive. 

 

Man ønsker fortsat at arbejde for ensretning af bødestørrelser samt krav til og administration af 

bådregistrering mm. 

 

Der blev udtrykt bred anerkendelse af den øgede kontrolindsats og udtrykt ønske om flere kontroller 

også tidligt på sæsonen, om en oplysningskampagne om de nye bådregistreringsregler, og om at 

politiet anskaffer hastighedsmåleudstyr, hvis en igangværende sag i Skanderborg om hastighed 

viser, at retten ikke anerkender politiets skøn. (Det har efterfølgende vist sig, at politiet har fået 

medhold i sagen, og de vil derfor kunne benytte sig af skøn fremover også).  

 

Politiet bidrager gerne til udvidet sæson og følger nøje udviklingen i forhold til 

hastighedsovertrædelser. 

 

Hedensted og Horsens følger også op med øgede kontroller. 

 

Da hastighedsovertrædelser især synes at blive begået af gæster og ikke lokale klubmedlemmer 

overvejer man, hvilke tiltag, man kan gøre i forhold til målgruppen, og Lars Møller laver et træk på 

statistikken for at kunne vise, hvor mange nye både, der er registreret på private adresser.  

 

(Statikken viser, at af 3.153 registrerede både har 1.380 angivet liggeplads. I 2012 blev der løst 

672 gæstenumre. Forholdstallet mellem ”gæster” og lokale er ca. 1:5.  I Skanderborg Kommune 

står ”gæster” for 1 ud af 3 hastighedsforseelser. På et statistisk meget spinkelt grundlag, ses en lille 

overvægt af ”Gæster” i hastighedsforseelser i 2012 i Skanderborg Kommune. ) 

 

6. Budget for 2013  

Maibritt Langfeldt Sørensen præsenterede budgettet for 2013.  

 

Omkostningernes størrelse er stadig usikker, da udbuddets udfald endnu ikke er afklaret. 

 



 

 

Side 3 

Indtægternes størrelse kan muligvis vokse i 2013, da en fornyet kampagne for korrekt 

bådregistrering vurderes vil kunne indbringe op til 20 % flere tilladelser og dermed indbetalte 

gebyrer. 

 

7. Revision af sejladsbekendtgørelsen  

Maibritt Langfeldt Sørensen orienterede om status på revision af sejladsbekendtgørelsen: 

 

Sekretariatet har været i løbende dialog med Naturstyrelsen om revisionen, og styrelsen meddeler 

at bekendtgørelsen kan forventes offentliggjort snarest.  

 

Gennemgribende revision af kortene i bilag til bekendtgørelsen, herunder indførelse af farvekort, 

skulle betyde færre problemer med at aflæse kortene.  

 

8. Gæstetilladelser fra Tørring  

Hans Jørgen Hvideland orienterede, om ordningen for køb af gæstetilladelser til sejlads mellem 

Tørring og Klostermølle. Indtil videre har man ikke et system, der kan administrere online betaling, 

fordi systemet løbende skal kunne registrere og vise, hvor mange tilladelser, der er tilbage. Men på 

sigt er målet, at mulighed for onlinebetaling skal udvikles. 

 

9. Evt. 

Lars Møller orienterede om genopretningsprojektet ved Fuldbro Mølle vha. stryg og evt. omløb til 

sejlads ved møllen. Naturstyrelsen behandler ansøgningen netop nu, derfor ved man endnu ikke, om 

der bevilges midler nok til også at sikre omløb til sejlads. (I mellemtiden er vandplanerne udsat og 

kommunernes vandplaner og enkeltindsatser ligeså, hvorefter det er uvist hvornår der findes midler 

til realisering af Fuldbro-projektet.) 

 

Jens Szabo gav udtryk for, at slusens "normale åbningstid" burde tilpasses behovene – f.eks. ved at 

holde åbent weekender i oktober måned og efterårsferieugen. Til gengæld kunne åbningstid på 

hverdage i september måned reduceres.  Bodil Deen vil undersøge det. 

 

Alle opfordres til at sætte kryds i kalenderen d. 31. januar 2013, hvor Gudenåkomitéen, 

OplevGudenaa og VisitGudenaa inviterer alle sine kerneinteressenter på GudenåKonference på 

Papirfabrikken i Silkeborg. Konferencen handler om GudenåSamarbejdet og arbejdet frem mod en 

GudenåHelhedsplan På konferencen vil man få viden om og mulighed for at engagere sig i de 

koordinerede aktiviteter omkring naturbenyttelse og –beskyttelse samt kultur og turisme langs 

Gudenåen.  

 

Ligeledes skal man sætte kryds i sin kalender d. 17. august 2013, hvor de samme tre Gudenå 

interessenter afholder en 150 km lang fest, som I fra eventkontoret i Ry, Skanderborg kommer til at 

høre meget mere om. 
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Deltagerliste til møde i Brugerrådet for sejlads 3. december 2012  
 

Navn Organisation   

Christian Overgaard Christensen Favrskov Kommune 

Hanne Wind-Larsen Randers Kommune 

Morten Fischer Jørgensen Viborg Kommune 

Bodil Deen Petersen Silkeborg Kommune 

Lars Møller Skanderborg Kommune 

Bo Karlshøj Riis Horsens Kommune 

Hans Jørgen Hvideland Hedensted Kommune 

Jan Karnøe Dansk Sportsfiskerforbund 

Olaf Møller  Danmarks Naturfredningsforening 

Leo Nielsen Motorbådsklubberne 

Jens Szabo Dansk Forening for Rosport 

Marianne Purup VisitGudenaa 

Jens Pedersen Politiet 

Karsten Kristiansen Foreningen for kanoudlejere  

Svend Vestergaard Foreningen for Kanoudlejere 

Knud Erik Hesselbjerg Naturstyrelsen 

Anni Nørskov Mørch Gudenåkomiteen 

Maibritt Langfeldt Sørensen Gudenåkomiteen 

 

Afbud 

Ann Ammitzbo Favrskov Kommune 

Willi Dupont Friluftsrådet 

 

 

 

 

 

 

 


