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Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads 8. maj 2013
Deltagere: Se side 5.

Referat
1. Velkomst og præsentation
Formanden, Ann Ammitzbo, bød velkommen og præsenterede 3 nye medlemmer af Brugerrådet for
sejlads:
-

Jeppe Bo Nielsen, der erstatter Marianne Purup, som repræsentant for turisterhvervet

-

Peter Just, der erstatter Jens Kirkeby, som repræsentant for DOF

-

Bo Vestergaard, der erstatter Svend Vestergaard, som repræsentant for kanoudlejerne på
Gudenåen

Desuden deltog Karina A. Sørensen som suppleant for Morten Jørgensen fra Viborg Kommune i
dagens møde.
2. Udbud af fartøjskoncessioner
Udbudsprocessen er afsluttet. Der er modtaget underskrevne kontrakter fra alle langtursudlejere, og
der er offentliggjort afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven. To udlejere har overdraget
koncessioner fra strækning 1 til puljen, så der nu er i alt 5 udlejere med tilladelse til udlejning på
strækning 1 (Tørring Kanoudlejning, Gudenåcamping Brædstrup, Ry Kanofart, Silkeborg Kanocenter
og Kanoudlejning på hele Gudenåen).
Kommunerne har også modtaget ansøgninger om tilladelse til timesejlads, og der er ind til videre
truffet afgørelse om 6 af disse virksomheder.
3. Informationskampagne om bådregistrering og motorbådssejlads
Som besluttet på møde i brugerrådet 3. december 2012 planlægger Gudenåkomiteen en
informationskampagne om bådregistrering. Udkast til pjece om motorbådssejlads og bådregistrering
blev uddelt, og der var mulighed for at komme med kommentarer til pjecen.
Pjecen vil blive trykt på vandafvisende papir, og vil blive opsat ved isætningssteder og fremsendt til
motorbådsklubberne. Pjecen vil desuden blive fremsendt til brugerrådet i PDF format.
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Udover pjecen vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse om kontrol i 2013. Anni N. Mørch
fremsender pressemeddelelsen til brugerrådet, når den er klar.
Der var forslag om informering om bådregistrering og kontrol på kommunernes egne hjemmesider,
og Jan Karnøe vil forsøge at få artikel i sportsfiskeren.
4. Sejladsbekendtgørelsen
Sejladsbekendtgørelsen er nu offentliggjort og har fået nummer 416 af 14. april 2013. Den nye
bekendtgørelse adskiller sig markant fra den tidligere bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen var i høring to gange, hvorefter, der i forhold til høringsskrivelserne, er blevet
foretaget ændringer til følgende paragraffer:
-

§2, stk. 2 nr. 2-5 og 8 Nye områder med sejladsforbud

-

§3, stk. 2 Mulighed for at ændre hastighedsbegrænsning

-

§7-§10 Registrering af hjemmehørende både

Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at fastsætte anden hastighedsgrænse end 5 knob
for motormåde.
Det fremgår, at hjemmehørende motorbåde skal registreres. Hvis man bor i Hedensted og Horsens
kommuner, kan man også få registreret et hjemmehørende motorfartøj, selvom man ikke må sejle
med motor på Gudenåstrækningen i disse to kommuner.
For så vidt angår registreringen af ikke-motordrevne fartøjer på strækningen Tørring – Klostermølle
er der præciseret, at det er borgere, som bor vest for motorvej E45 i Hedensted og Horsens
Kommuner, der kan få registreret nye hjemmehørende fartøjer.
5. Sejladskontrol og bødetakster i 2013
Kommunerne og politiet øger sejladskontrollen i 2013. Der har tidligere været politikontrol med
motorbåde flere gange om året i Skanderborg og Silkeborg Kommune, hvorimod kontrollen nord for
Tangeværket har været meget begrænset. Det ændres i år, hvor der også vil blive ført kontrol på
den nordlige strækning. Politiet har besluttet, at det skal koste 1.000 kr. i bøde at sejle uden
bådnummer og 500 kr., hvis man ikke har betalt det årlige gebyr.
Alle registrerede motorbådsejere modtager automatiske en påmindelse, når tiden for genregistrering
nærmer sig.
Udover motorbådskontrollen vil kommunerne føre kontrol med ikke-motordrevne fartøjer. Her vil det
blandt andet blive undersøgt, om fartøjet er lejet, og i så fald om det er lejet fra godkendt udlejer.
Der er ikke fastsat bødestørrelse for ulovlig udlejning. Kommunerne vil sandsynligvis først påbyde
aktøren, at det ulovlige forhold skal stoppes. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan det ulovlige
forhold politianmeldes.
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Som noget nyt, vil kommunerne fremover føre kontrol med udlejere med langturskoncessioner. Her
vil det blandt andet blive undersøgt, om reglerne fastsat i udbuddet er overholdte, om fartøjerne er
nummereret korrekt, om krav til vask er overholdt m.v.
Såfremt brugerrådets medlemmer, eller borgere, konstaterer ulovligheder, må det meget gerne
indberettes til Gudenåens sekretariat.
6. GudenaaPartnerskaber
Gudenåkomiteen ved Favrskov Kommune har taget initiativ til ”Blå sti” projektet. Der er mulighed
for at modtage støtte på 30.000 kr. fra OplevGudenaa til udvikling af en projektbeskrivelse. Herefter
er der mulighed for at søge flere penge til realisering af projektet. I første fase er formålet med
projektet at undersøge, om der mangler faciliteter som overnatning, shelters, informationstavler m.v
for de sejlende på Gudenåen.
Projektet skal involvere en række partnere med interesse i at vurdere og udvikle faciliteterne og
formidlingen langs med Gudenåen. Der er allerede inviteret en række interessenter, og første møde
afholdes i Hammel 23. maj 2013. På mødet skal det drøftes, om det er de rette, der sidder med om
bordet, eller om der evt. skal inviteres flere med. Desuden skal indholdet i projektet defineres.
7. Brugerrådets medlemmer
Sekretariatet modtager af og til anmodninger om optagelse i brugerrådet, men disse anmodninger
bliver afvist, når der allerede er en repræsentant for området.
Det blev drøftet, om der er behov for at ændre på reglerne, så medlemmets tid i brugerrådet er
begrænset til en periode, ligesom det blev drøftet, om der skal åbnes mulighed for, at flere
medlemmer kan optages fra samme område.
Det blev besluttet, at medlemmerne selv har ansvaret for at afklare medlemsskabet med baglandet,
herunder at drøfte udskiftning af repræsentanten og suppleanten, hvis der er ønske om det.
8. Brugerrådets forretningsorden
Forslag til revision af brugerrådets forretningsorden blev gennemgået og godkendt med enkelte
ændringer.
Det blev besluttet, at en interessents medlemskab må bestå af en repræsentant og en suppleant, og
at suppleanten kan deltage i møderne sammen med repræsentanten på lige vilkår.
Nogle medlemmer repræsenterer et område, hvor der ikke står en samlet forening bag – f.eks.
kanoudlejerne, fiskeriforeningerne, lodsejere og motorbådsklubberne. Derfor indføres der en ny
paragraf, hvor det præciseres, at medlemmet har pligt til at informere baglandet om drøftelser og
beslutninger i brugerrådet.
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Villi Dupont fra Friluftsrådet tilbød at repræsentere de interessenter, som føler, de ellers ikke har
mulighed for at blive hørt i brugerrådet.
Den reviderede forretningsorden skal godkendes i Gudenåkomiteen, inden den kan træde i kraft.
9. Evt.
Det blev nævnt, at nogle udlejere, har fået forbud mod at bruge en af campingpladserne i
Gudenåsystemet, hvilket besværliggør udlejningen. Det aftaltes, at der drøftes i Blå sti projektet,
om der kan oprettes anden mulighed for ophaling.
Silkeborg Kommune blev orienteret om, at vandstanden efter slusen i Silkeborg er meget lav, og at
motorbåde kan have svært ved at sejle igennem her.
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