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Dette dokument udgør referatet fra møde i 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen  

d. 05.05.2022 
 

Dokumentet indeholder: 

 

• Praktisk information om mødet  

o her kan man læse om mødested, varighed, kontaktinformation til Gudenåkomitéens 

Sekretariat og Formanden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

 

• Oversigt over inviterede mødedeltagere (skema) 

o her kan man se en komplet liste over alle inviterede til mødet. Oversigten er opdelt i 

flere dele, så man kan se hvorvidt de inviterede er tilmeldt mødet eller ej, ligesom 

man kan se om der er tale om medlemmer af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

eller kommunale embedsmænd. 

o Eventuelt deltagelse af eksterne oplægsholdere vil også være angivet under 

oversigten. 

 

• Mødets dagsorden  

o her kan man se titlen på det enkelte dagsordenspunkt, hvor lang tid der er afsat til 

behandling af punktet på mødet, og hvem der er evt. er ansvarlig for punktets 

fremlæggelse. Der vil ofte være en kortforklarende tekst, der orienterer om, hvad 

punktet handler om. 

 

• Oversigt over bilagsmaterialet til mødet (skema) 

o her kan man så et samlet overblik over hvilke bilag, der er anvendt til mødet, 

såfremt der er bilag. Hvis der i dagsordensmaterialet henvises til links, vil disse også 

fremgå af oversigten.  

 

• Referat 

o her kan man se hvad der blev ført til referat under de enkelte dagsordenspunkter. 

 

  



2 

 

Praktisk information om mødet 
 

Mødested: Silkeborg kommune, Søvej 1, 8600. Mødelokale C118 

 

Mødets varighed: 15.00 – 17.00 

 

Forplejning: eftermiddagskaffe- og kage  

 

 

 

 

Kontaktinformationer til Gudenåkomitéens Sekretariat: 

• Morten Horsfeldt Jespersen 

Sekretariatschef - Gudenåkomitéens Sekretariat 

Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Direkte telefonnummer:  89 70 15 20/ 20 51 75 50 

e-mailadresse: mhj@silkeborg.dk 

 

• Majbritt Kjeldahl Lassen 

Koordinator - Gudenåkomitéens Sekretariat 

Direkte telefonnummer: 51 44 49 43 

e-mailadresse: makla@silkeborg.dk 

 

• Besøgsadresse og hjemmesidehenvisning  

Gudenåkomitéens Sekretariat 

Søvej 3 

8600 Silkeborg 

 

Gudenåkomitéens hjemmesideadresse er www.gudenaakomiteen.dk 

 

Brugerrådets hjemmesideadresse er www.gudenaakomiteen.dk/brugerraadet-for-sejlads-paa-

gudenaaen/ 
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Oversigt over mødedeltagelse 
 

Deltog i mødet  Repræsenterer 

Agnete Olesen Danmarks Naturfredningsforening (DN), Skanderborg 

Jan Karnøe Danmarks Sportsfiskerforbund  

Jens Szabo Dansk Forening for Rosport (DFfR) 

Janne Pretzmann Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 

Bent Birk Kristensen Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Østjylland (supl.) 

Bo Vestergaard Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen 

Jørgen Krog Friluftsrådet 

Henri Vivike  Mossø Lodsejerforening 

Louise Mattie Vendelbo Naturstyrelsen (NST) Søhøjlandet (supl.) 

Tage Hartvig Pedersen Randers Motorbådsklub 

Lis Pia Mogensen Silkeborg Fiskeriforening  

Søren Slott Silkeborg Kajakklub 

Allan Mathiasen Skanderborg Lystfiskerforening 

Arne Brohus Silkeborg Motorbådklub (supl.) 

Flemming Nielsen Silkeborg Sejlklub 

Poul Kviesgaard Tange Roklub 

Henrik Dahl Ulstrup Marina 

Ole Christensen Vestbirk Kano- og Fritidslaug 

Niels Toft Christensen Ålauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening 

  

Morten Horsfeldt Jespersen Silkeborg kommune – Brugerrådsformand 

Esben Husted Kjær Randers Kommune 

Martin Bjork Christensen Viborg Kommune  

Christian O. Christensen Favrskov Kommune 

Maibritt Langfeldt Sørensen  Silkeborg kommune 

Hanne Rewaldt Skanderborg Kommune 

Bo Karlshøj Riis Horsens Kommune 

Lars Møller Hedensted Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens Sekretariat (koordinator) 

  

  

  

 

 

På mødet deltog Morten Kjær Andersen fra Midt- & Vestjyllands politi og Gunhild Øeby Nielsen 

fra GudenåSamarbejdet (placeret i Favrskov Kommune) som eksterne oplægsholdere.   
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Dagsorden 
 

  

1) Velkomst v./ Morten Horsfeldt Jespersen (kl. 15.00 – 15.15) 

Mødet er det første funktionsperioden 2022 – 2025 for det nye Brugerråd for Sejlads på 

Gudenåen. Gensidig præsentationsrunde. 

 

 

2) Introduktion til det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

og Morten Horsfeldt Jespersen (kl. 15.15 – 15.30)  

Præsentation af bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 (bilag 1). Afklaring af 

Brugerrådets rolle – hvad er kommunernes forventning til Brugerrådet; hvad kan 

medlemmerne rådgive kommunerne om (bilag 2 og 3)? Hvad er relationen mellem 

Gudenåkomitéen og Brugerrådet? 

 

 

3) Gudenåen i et sejladsperspektiv (kl. 15.30 – 15.40) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 

Der gives en kort introduktion til sejladsen i Gudenåsystemet 

 

 

4) Opfølgning på emner fra tidligere Brugerrådsmøder v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl. 

15.40 – 15.45) 

 

 

5) Sejladskontrol 2022 v./ Majbritt Kjeldahl Lassen og Morten Kjær Andersen (kl. 15.45 – 

16.05) 

Hvordan foregår en sejladskontrol egentligt? Der orienterer kort om sejladskontrollens 

fokusområder i 2022. Brugerrådets kommentarer til årets pressemeddelelse om 

sejladskontrol efterspørges (udkast hertil bilagt som bilag 4).  

 

 

6) Drøftelse af gener fra sejladsaktiviteter (kl. 16.05 – 16.20) v./ Hanne Rewalt 

Skanderborg kommune oplever lokale problemer ifm. forskellige sejladsrelaterede 

aktiviteter og fiskeri. Brugerrådets drøfter på baggrund af oplæg om de lokale oplevelser er 

udtryk for en generel tendens og hvordan man i så fald kan afhjælpe det.   

 

 

7) Områder til wing surfing v./ Maibritt Langfeldt Sørensen (kl. 16.20 – 16.30)  

I 2021 blev wing surfing/wing foiling set i Gudenåsystemet før største gang. Silkeborg 

Kommune orienterer om fartøjstypen og administrationspraksis heraf. Muligheden for 

ændring af område til denne sejladsaktivitet drøftes. 
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8) Orientering fra GudenåSamarbejdet v./ Gunhild Øeby Nielsen (kl. 16.30 – 16.40)  

GudenåSamarbejdets netværkskoordinator orienterer om GudenåSamarbejdet og hvad 

Brugerrådet kan bruge det til.  

 

 

9) Orientering om etableringen af ny ringvejsbro ved Silkeborg (kl. 16.40 – 16.45)  

Gudenåkomitéens Sekretariat deltager i en følgegruppe for Silkeborg Kommunes byggeri af 

en ny Ringvejsbro og holder Brugerrådet orienteret i hvad der sker med projektet i relation 

til sejladsen frem til projektets afslutning midsommer 2023. Næste følgegruppemøde er 16. 

maj 2022 – og Brugerrådet er velkomment til at deltage. 

 

 

10) Bordet rundt – projekter eller andet i Gudenåsystemet af sejladsmæssig interesse (kl. 

16.45 – 16.55) 

Mødets deltagere orienterer gensidigt om relevante projekter eller anden relevant 

information for Gudenåsystemets brugere. 

 

 

11) Eventuelt v./ Morten Horsfeldt Jespersen (kl. 16.55 – 17.00) 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag  

1 Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med 

sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 

2 Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

3 Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

4 Udkast til pressemeddelelse om sejladskontrol 2022 
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Ad 1) Velkomst. 

Morten Horsfeldt Jespersen bød som Formand for Brugerrådet alle mødedeltagerne velkommen - 

der henvises til listen om mødedeltagere. Alle inviterede deltog eller sendte en suppleant. Som følge 

af beslutning i Gudenåkomitéen blev der plads til alle ansøgere til funktionsperiode 2022 – 2025. 

 

Ad 2) Introduktion til det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 2022-2025 har medlemmer, der ikke sad i Brugerrådet i sidste 

funktionsperiode – som følge heraf gav koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat Majbritt 

Kjeldahl Lassen og Brugerrådets Formand en introduktion til Brugerrådet, dets formål og funktion 

samt kommunernes forventning til Brugerrådet. 

Brugerrådet eksisterer fordi kommunerne iht. §16 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om 

den ikke erhvervsmæssige sejlads i Gudenåsystemet (mødets bilag 1 – herefter 

sejladsbekendtgørelsen), har mulighed for at nedsætte et sådant.  Brugerrådets formål er at rådgive i 

spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af sejladsbekendtgørelsen.  

 

På mødet kan der udover medlemmerne deltage en embedsmand fra hver af Gudenåkommunerne 

kommunerne. Deres funktion er at agere bindeled, således at rådgivningen når frem til 

kommunerne, idet embedsmændene orienterer om Brugerrådets rådgivning på det administrative 

plan i deres respektive kommuner. Brugerrådets rådgivning når politisk niveau via orientering til 

Gudenåkomitéen på disses møder via Gudenåkomitéens Sekretariat. Brugerrådet bliver omvendt 

orienteret om Gudenåkomitéens drøftelser og beslutninger vedr. sejladsområdet på møderne, 

således, at der er en vidensudveksling mlm de 2 fora. 

Kommunerne forventer, at medlemmerne bidrager aktivt til mødernes indhold – både gennem 

fremsendelse af dagsordensmateriale og deltagelse i møderne. Formandskabet kan ifølge 

forretningsordenens §5 aflyse møder, såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne har tilmeldt 

sig ved tilmeldingsfristens udløb.  

 

På mødet blev der givet en gennemgang af sejladsbekendtgørelsen som sammen med anden 

lovgivning (herunder regulativer – se hvilke via linket https://www.gudenaakomiteen.dk/viden-om-

gudenaaen/lovgivning-gaeldende-for-gudenaaen/) regulerer sejladsen på Gudenåen. Brugerrådet 

kan rådgive om forhold omfattet af sejladsbekendtgørelsen, og dermed ikke om andre forhold end 

disse.  

 

Ad 3) Gudenåen i et sejladsperspektiv 

Da ikke alle Brugerrådets medlemmer anvender åen til sejlads, men repræsenterer 

interessefællesskaber som sejladsen kan berøre, gav Majbritt Kjeldahl Lassen en kort introduktion 

til den ikke-erhvervsmæssige sejlads i Gudenåsystemet.  
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Der foregår meget forskelligartet ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåsystemet, og der er forskel 

på hvorledes forskellige typer af sejlads kan finde sted, alt efter hvor i systemet man ønsker at sejle 

og hvad man ønsker at sejle med.  

 

Ikke alle fartøjstyper er egnede i GudenåSystemet. Sejladsbekendtgørelsens §4 fastsætter, at ikke 

alle typer af fartøjer må søsættes i Gudenåsystemet (fx er vandscooter- og jetskisejlads forbudt) 

ligesom nogle fartøjstyper (som fx tømmerflåder) kræver kommunalt tilladelse.  

 

Hvor man må sejle i Gudenåsystemet, kommer an på om det tilladte fartøj kan føres med motor 

eller ved håndkraft (ikke-motoriseret sejlads). Ikke-motoriseret sejlads med småfartøjer må finde 

sted hele GudenåSystemet (på strækningen fra Tørring-Klostermølle dog kun i perioden fra 16. juni 

- 31. december fra kl. 8-18). Motoriseret sejlads i Gudenåsystemet er tilladt i hovedløbet fra Mossø 

til Randers, i Skanderborg Sø og Knud Sø samt i Nørreåen fra Gudenåen til Fladbro. På dele af 

Gudenåen er motoriseret sejlads dog forbehold særlige grupperinger; fx kræver motorsejlads på 

Tange Sø medlemskab af hjemmehørende klubber eller tilladelse fra lodsejer. Der findes flere 

undtagelser end nævnt her, men alle motoriserede fartøjer skal inden isætning i Gudenåsystemet 

registreres i Gudenåens bådregister. Sekretariatet fremviste data over hvor mange både, der typisk 

betaler bådregistrering årligt. 

 

Tage Hartvig Pedersen fra Randers Motorbådsklub spurgte ind til muligheden for at sejle i 

Gudenåen, når hans medlemmer oplevede, at sejladsen er begrænset af bl.a. grøde – sejlrenden 

syntes ikke at være at finde. Man oplevede ikke, at henvendelser om problemstillingen til Randers 

Kommune gav en afklaring. Sagsbehandler Esben Husted Kjær fra Randers Kommune oplyste, at 

man fra kommunalt hold godt kunne finde sejlrenden, og opfordrede Tage Hartvig Pedersen til at 

tage kontakt, så den konkrete problematik kunne drøftes videre. Esben Husted Kjær oplyste 

endvidere, at grødeøernes betydning ved E45 ift. afvanding og sejlads allerede er undersøgt ved 

ekstern rådgiverhjælp. 

 

 

Ad 4) opfølgning på tidligere Brugerrådsmøder 

Silkeborg Kajakklub efterspurgte på sidste brugerrådsmøde oplysningsmateriale til brug på 

klubniveau ang. hvad reglerne for anvendelse af veste i klubregi – er man fx undtaget for kravet om 

veste, når man er godkendt til at ro i klubbens både, eller ved stævner. Politiet og kommunerne har 

7. februar 2022 drøftet muligheden for sådant materiale. Konklusionen var, at eneste lovlige grund 

til ikke at medbringe vest under sejlads er, hvis der er tale om arrangementer omfattet 

sikkerhedsforskrift. 

Der er fortsat ikke nogen tilbagemelding på det arbejde, som blev igangsat som følge Politiets 

prøvesag som spiritussejlads i ikke-beviskrævende fartøjer (sagen rejst i folketingets spørgetid på 

foranledning af henvendelse af et Brugerrådsmedlem.  
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En orientering fra Brugerrådets repræsentant fra ødet i Gudenåkomitéens 

Klimatilpasningsfølgegruppe d. 29. oktober 2021 var forventet, men da DOF på indeværende møde 

deltog med en suppleant, udskydes orienteringen til det kommende Brugerrådsmøde 13. oktober 

2022.  

 

Ad 5) Sejladskontrol 2022 

En del af de kontroller, der udføres i Gudenåsystemet sker i samarbejde mellem Politiet og 

kommunerne langs Gudenåen.  Majbritt Kjeldahl Lassen og marsikpol-betjent Morten Kjær 

Andersen orienterede derfor dels om sejladskontroller generelt og om den kommende sæsons 

sejladskontrol.  

For at koordinere og ensrette indsatsen på tværs af kommunerne afholdes der hvert år forud for 

sejladssæsonen begyndelse et planlægningsmøde. Der blev på mødet orienteret om udbyttet af 

sådanne kontroller samt hvilke andre typer kontroller, der foretages. 

Fart er som altid et fokusområde, og der er store forventninger til den håndholdte fartmåler med en 

rækkevidde på 1200 m.  På årets sejladskontroller vil også være ekstra fokus på redningsveste til 

alle fartøjstyper også SUPs, og på, at de motorbådssejlende i certifikatkrævende fartøjer husker at 

medbringe den lovpligtige ansvarsforsikring. Dette gælder uanset hvor man sejler i et 

certifikatkrævende fartøj. Flemming Nielsen fra Silkeborg Sejlklub spurgte ind til, om kravet også 

var gældende for sejlbåde, hvilket Morten Kjær Andersen afkræftede. 

Morten Kjær Andersen opfordrede Brugerrådets medlemmer til at indmelde trælse ting. på 

Gudenåsystemet til den lokale politikreds og i øvrigt kontakte Politiet, såfremt man har 

sejladsrelaterede spørgsmål 

Brugerrådets havde følgende kommentarer til pressemeddelelse om sejladskontrol 2022:  

• Gør opmærksom på, at en el-motor også er en motor.  

• Overvej at tilføje ”robåde2 til dot 3 i faktaboksen 

• Hensynet til naturen og omgivelserne generelt kunne fylde lidt mere. 

 

Ad 6) Drøftelse af gener fra sejladsaktiviteter. 

I corona-perioden er der kommet flere nye naturbrugere. Hanne Rewalt fra Skanderborg kommune 

fortalte, hvordan øget ”outdoor-færdsel” (færdsel på vandet, i skoven, naturen) en øget efterspørgsel 

efter faciliteter og øget kreativitet og aktiviteter i Skanderborg Kommune opleves at medføre 

mindre hensyn (mere affald, slid, støjende og hensynsløs adfærd mv.), øget utilfredshed og pres på 

natur, skov, faciliteter. Private borgere, skovejere mv. oplever manglende forståelse, hensyn, 

kendskab til privat ejendom, regler og retningslinjer. 

Det blev fra Skanderborgs side opfordret til at foreninger kunne være en del af løsningen ved at 

være ambassadører og hjælpe med oplysning.  
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Agnete Olesen fra DN kvitterede for, at Skanderborg Kommune løftede problemstillingen, da de 

oplevede henvendelser herom fra brugere af Gudenåsystemet. Lodsejerforeningerne på mødet eller 

de deltagende kommuner oplever ikke problemet nævneværdigt. 

Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport) og Allan Mathiasen (Skanderborg Lystfiskerforening) 

talte begge for, at selv om naturbrugere organiserede i div. foreninger generelt kender reglerne, kan 

der være enkelt tilfælde, hvor foreningerne kan træde i karakter.  Endagsturister o.lign. kan også 

være svære at nå med information, og Lis Pia Mogensen fra Silkeborg Fiskeriforening opfordrede i 

den forbindelse til at offentlige myndigheder sørgede for at holde deres information opdateret. 

Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport) opfordrede til, at man sørgede for vedligehold af 

skraldespande (overfyldte skraldespande sender fx signal om det er ok at smide ting på jorden). 

Denne holdning blev bakket op af Flemming Nielsen fra Silkeborg Sejlklub – overfyldte 

affaldsstativer kan gøre mere skade end gavn.  

Ift. straffen for at fiske uden offentligt fisketegn eller fiske på anden persons fiskevand var straffen 

så lille, at den ikke virker til at have en effekt. En større straf herfor blev efterlyst. Opsøgende 

aktivitet ifm. fiskerikontroller blev af Allan Mathiasen fra Skanderborg Lystfiskerforening fremført 

som en måde at få gjort opmærksom på gældende lovgivning på.  

Mht. skiltning, så gjorde Jens Szabo fra Dansk Forening for Rosport opmærksom på, at skilte med 

tekst i stil med ”adgang forbudt”, ”privat område” o.lign. formuleringer måske kan foranledige, at 

folk fejlagtigt udleder, at landgang på steder uden skilte dermed automatisk er lovligt. En skilteskov 

bør undgås. 

 

Ad 7) Områder til wing surfing 

Maibritt Langfeldt Sørensen, sejladstekniker fra Silkeborg kommune orienterede om en ny 

sejladsaktivitet hvor vinden er fremdriftsmiddel: wingsurfing/wingfoiling. Det er en ny måde at 

udnytte vandet på og derfor er Søfartsstyrelsen kontaktet for at få deres vurdering af hvordan denne 

sejladsaktivitet skal betragtes. Søfartsstyrelsen vurderer, at det skal sidestilles med windsurfing. 

Windsurfing må man gerne i Gudenåsystemet hvis der er udpeget et område der er udpeget til det. 

Sådanne har vi og derfor er administrationspraksis i 2022 være, at de steder man må windsurfe må 

du også wingsurfe. 

De i Silkeborg kommune udpegede områder til windsurfing stammer tilbage til 1980erne, og det 

kan overvejes om områderne forsat er de korrekte steder at dyrke denne aktivitet. 

Resultatet af drøftelserne i Brugerrådet herom var, at det giver god mening ikke at kunne dyrke 

denne aktivitet fremadrettet i snævert og stærkt trafikeret farvand, som foreslået af kommunen. 

Hvorvidt Julsø fremadrettet fortsat skal være udpeget til en ikke-motoriseret aktivitet, hvor 

hastigheden kan blive høj, kan diskuteres. 
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Ad 8) Orientering fra GudenåSamarbejdet  

Gunhild Øeby Nielsen, der er netværkskoordinator i GudenåSamarbejdet, orienterede: 

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem de samme 7 kommuner, der også udgør 

Gudenåkomitéen – men med fokus på oplevelser og formidling til slutbrugerne, hvad enten de er 

borgere, gæster eller turister. GudenåSamarbejdet er politisk forankret i et Borgmesterforum og 

administrativt i kommunernes udviklingsenheder. For mere information om GudenåSamarbejdet se 

her: www.gudenaasamarbejdet.dk.  

Eksempler på, hvad GudenåSamarbejdet har arbejdet med, er: Skilte på alle broer over Gudenåen; 

det digitale kort oplevgudenaa.dk, der er oversat til engelsk og tysk – Brugerrådets medlemmer 

opfordredes til at melde om eventuelle fejl eller ideer; podcasten ”Åsteder – fortællinger fra 

Gudenåen”, der kan findes hvor man normalt finder podcasts eller på oplevgudenaa.dk/podcast; 

GudenåStien, som der vil blive løbende informeret om på favrskov.dk/gudenaastien, og sociale 

medier – nemlig facebookprofilen Gudenåen | Facebook og instagramprofilen ”Gudenåen” – 

Brugerrådets medlemmer opfordredes til at give input – fx flotte, inspirerende billeder til disse 

kanaler.  

Gunhilds kontaktinformationer er gunn@favrskov.dk og 20365077, og Brugerrådets medlemmer er 

velkomne til at kontakte Gunhild med spørgsmål, ideer, kommentarer osv.  

 

Ad 9) Orientering om etablering af ny ringvejsbro ved Silkeborg 

Sekretariatet orienterede kort om fremdriften i projektet med Ringvejsbroen i Silkeborg ift. 

sejladsen. Såfremt medlemmer af Brugerrådet ønsker at deltage i det kommende følgegruppemøde 

d. 16. maj, skal Sekretariatet kontaktes mhp. tilmelding ved bygherrerådgiver (sikkerhedsmæssig 

årsag) 

 

Ad 10) Bordet rundt – projekter eller andet i GudenåSystemet af sejladsmæssig interesse 

I Silkeborg kommune er Slusen renoveret og klar til den kommende sæson.  

I Horsens Kommune er Vestbirk-projektet påklagetog projektet er dermed ikke igangsat endnu – 

sejladsen 2022 vil på denne del af Gudenåen derfor foregår som tidligere år.  

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at Friluftsrådet uddeler i alt 50 millioner kroner fra 

Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, som skaber bedre muligheder for friluftsliv og 

naturforståelse. Der bliver givet tilskud til projekter inden for tre temaer: Fysiske rammer for 

friluftsliv, vandfriluftsliv og børn og unges friluftsliv. Har du en god idé til et projekt, der skaber 

bedre fysiske rammer for friluftsliv, nye muligheder for vandfriluftsliv eller som udvikler børn og 

unges friluftsliv, kan du læse mere via dette link om det kunne være interessant at søge om tilskud 

fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste frist for ansøgninger er 1. juni 2022. 

http://www.gudenaasamarbejdet.dk/
https://www.facebook.com/oplevgudenaa
mailto:gunn@favrskov.dk
https://friluftsraadet.dk/nyheder/soeg-tilskud-til-din-ide-50-millioner-kroner-til-friluftsprojekter
https://friluftsraadet.dk/nyheder/soeg-tilskud-til-din-ide-50-millioner-kroner-til-friluftsprojekter
https://friluftsraadet.dk/nyheder/soeg-tilskud-til-din-ide-50-millioner-kroner-til-friluftsprojekter
https://friluftsraadet.dk/nyheder/soeg-tilskud-til-din-ide-50-millioner-kroner-til-friluftsprojekter
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Jan Karnøe fra Danmarks Sportsfiskerforbund orienterede om, at Naturstyrelsen påtænker at 

afhænde bygningerne ved Klostemølle og Vestbirk Kraftværk. Der afvikles et offentligt møde i 

Voervadsbro om muligheden for naturparker i den forbindelse. 

Ole Christensen fra Vestbirk Kano- og Fritidslaug spurgte ind til mulighederne for at kunne sejle 

tidligere på året og senere på døgnet end for nuværende på Vestbirksøerne. Bo Riis fra Horsens 

Kommune oplyste, at det ville kræve ændring af såvel sejladsbekendtgørelsen som det gældende 

regulativ at starte sejladsen tidligere på året end 16. juni. Tidspunktet på dagen for sejlads på 

Vestbirksøerne er derimod ikke reguleret af hverken sejladsbekendtgørelsen eller regulativet.  

 

Ad 11) Eventuelt 

Næste møde er 13. oktober 2022, og alle Brugerrådets medlemmer er indkaldte til mødet. 

Mødeindkaldelsen opdateres muligvis, såfremt en anden og større mødelokalitet findes.  

 

Jens Szabo fra Dansk Forening for Rosport forslog Sekretariatet, at det kunne overvejes fra tid til 

anden at arrangere en frivillig besigtigelse af noget sejladsrelevant ifm. med et Brugerrådsmøde. 


