
 

 

Har du betalt for din bådregistrering?  

   

Fristen er 1. juli for at få genregistreret din båds nummer i Gudenåkomitéens nye registreringssystem. Og det koster 

fremover et årligt gebyr på 200 kr. for at få et bådnummer. Også både, der allerede har nummer, skal betale det nye gebyr.  

 

Alle der sejler med motorbåd i Gudenåsystemet skal have registreret deres båd. Kommunerne langs Gudenåen har taget et nyt 

registreringssystem i brug, der skal rydde op i gamle bådnumre, der ikke længere bruges. Derfor skal alle bådnumre i år registreres på 

ny. Fristen er 1. juli.  

 

P.t. er der ca. 1400 både registreret i det nye system, som også har betalt gebyr. Men kommunerne langs Gudenåen regner dog med, 

at der er mindst 2.500 aktive motorbåde i Gudenåsystemet. Så hvis du ikke allerede har betalt for at få din båd registreret eller 

genregistreret, så er det nu det skal ske.  

 

Motorbåde inkluderer sejlbåde og robåde med påhængsmotor, el-både og alle andre både, der benytter motor til fremdrift.  

 

Manglende registrering kan koste bøde  

Det er ikke tilladt at sejle med motorbåd i Gudenåsystemet uden bådnummer, så hvis din båd ikke er registreret, kan du risikere et 

bødeforlæg.  

 

Alle eksisterende bådnumre, som ikke bliver genregistreret inden den 1. januar 2012, bortfalder og kan ikke generhverves.  

 

Oprydning i gamle numre  

Bådregistret indeholder over 10.000 registreringer, mange af dem fra gammel tid. Flertallet af de registrerede både sejler formentlig 

ikke mere, og det nye bådregister vil medvirke til at få ryddet op, så registret fremover kun indeholder oplysninger om de motorbåde, 

der reelt sejler på Gudenåsystemet.  

 

Gebyret på de 200 kr. opkræves med baggrund i sejladsbekendtgørelsen og dækker administrationen af bådregistret.  

 

Registrering og genregistrering af både, som benytter motor til fremdrift, skal ske elektronisk på: www.baad.gudsam.dk .  

 

Læs mere om reglerne for sejlads på Gudenåsystemet på Gudenåkomitéens hjemmeside: www.gudenaakomiteen.dk.   

 

Yderligere information:  

 

• Morten Horsfeldt Jespersen, Formand for Brugerrådet for sejlads 

Tlf.: 89 70 15 20, e-mail: mhj@silkeborg.dk   

• Maibritt L. Sørensen, Koordinator i Gudenåkomiteen 

Tlf.: 89 70 20 96, e-mail: mals@silkeborg.dk  

  


