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Tilladelse til sejlads på Nørreå med motorbåd i forbindelse med videnskabelig
undersøgelse
Nørreålav har søgt om tilladelse til sejlads med motorbåd på Nørreåen. De ønsker
sammen med Aalborg Universitet at kortlægge konkrete forhold, der påvirker vandføringen i vandløbet.
Baggrund for anmeldelse af sejlads på Nørreåen med motorbåd
Projektets formål er at afprøve alternative metoder til opmåling af bund og grødevækst,
baseret på ekkolod. Det undersøges om opmålingerne vil kunne anvendes til kosteffektiv kontrol af grødeskæring og være grundlag for målrettet reduceret vedligeholdelse af vandløb. Metoden er at indsamle data fra ekkolod, og bearbejde målingerne
med datamatiske metoder, der vil kunne vise bundforhold og grødevækst i vandløbet.
Målet er, at klarlægge de konkrete forhold, der påvirker vandføringen i vandløbet.
Resultatet forventes at kunne rationalisere vandløbsvedligeholdelse og -kontrol væsentligt. Projektet udføres i samarbejde med Aalborg Universitet, Torben Larsen, Professor of Environmental Hydraulics, der også leder den videnskabelige del af projektet.
Den fysiske del udføres af ansøger. Sejladsen vil blive udført med en 12 fods jolle med
en 5 HK påhængsmotor. Jollen er registreret i ansøgers navn i bådregistret for Gudenåsystemet med nummeret VB323. Man ønsker at sammenligne målinger år til år,
sommer og vinter, og planlægger derfor målinger i 3 år, med 12 sejldage pr. år.
Tilladelse til sejlads på Nørreåen med motorbåd
Tilladelse til sejlads på Nørreåen med motorbåd i henhold til Regulativerne for Nørreåen (2005 Viborg Amt) og (2006 Aarhus Amt) og § 5, 1) i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra
Tørring til Randers nr. 148 af 24. februar 2016, gives på følgende vilkår:
1. Der må kun sejles på Nørreåen i forbindelse med den ovenstående beskrevne
videnskabelige undersøgelse.
2. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2022.
3. Der må maksimalt sejles 12 dage pr år. Dagene skal meldes senest et par
dage før sejladsen udføres til de kommuner, hvor der sejles. I Favrskov skal
det meldes til vandløb@favrskov.dk, i Randers skal det meldes til natur@randers.dk, og i Viborg skal det meldes til naturogvand@viborg.dk.
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4. Sejladsen udføres i dagtimerne på hverdage mandag – fredag i normal arbejdstid (kl. 07.00 – 18.00).
5. Der må maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob.
6. Sejladsen må ikke være til gene eller ulempe for vandløbsvedligeholdelsen og
øvrige opgaver, som vandløbsmyndigheden udfører.
7. Der må anvendes en fladbundet båd med påhængsmotor eller en jolle med
påhængsmotor.
8. Landgang og ophold på offentlige arealer er tilladt. Landgang og ophold på private arealer må kun finde sted efter aftale med lodsejeren, jf. reglerne i naturbeskyttelsesloven. Landgang må ikke beskadige vandløbsbredderne.
9. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet og rørskov eller
for andres jagt, fiskeri, rørskær og øvrig fritidssejlads.
Der henvises i øvrigt til gældende søfartsregler og den nævnte Gudenå-bekendtgørelse.
Denne tilladelse om lov til sejlads med motor på Nørreåen omfatter alene forskningsmæssig sejlads på strækningen i den ansøgte periode. Ansøger er selv ansvarlig for,
at alle nødvendige og lovpligtige tilladelser er indhentet før projektet sættes i gang.
Vandløbsregulativer for Nørreåen
I vandløbsregulativerne for Nørreåen, er der angivet bestemmelser om sejlads. Bestemmelse angiver, at motorbådssejlads kun må finde sted med tilladelse fra vandløbsmyndigheden samt, at retten til sejlads ikke giver adgang til at betræde andres
ejendom ud over naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Naturbeskyttelsesloven
Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Favrskov, Randers og Viborg Kommuners vurdering, at sejladsen ikke har nogen påvirkning af det beskyttede
vandløb og derfor ikke kræver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelsesloven.
Vandområdeplan for Jylland og Fyn.
Nørreåen er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanen. Målsætningen er
ikke opfyldt. En gennemførelse af sejladsen vil ikke forringe muligheden for at opnå
målopfyldelse i Nørreåen
Konsekvensvurdering i henhold til bek. 926 af 27/06/2016.
Ifølge bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 skal Viborg, Randers og Favrskov Kommuner foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en
række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres
levesteder.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Sejladsen vil foregå inden for det internationale naturbeskyttelsesområde H30, Lovns
bredning, Hjarbæk fjord, Simested og Nørreådale samt Skravad bæk. Nedstrøms ligger område H14 Ålborg Bugt, Randers fjord og Mariager fjord. Udpegnings grundlaget
er for de 2 områder bl.a. vandløb, grøn kølleguldsmed, odder, bæk- og flodlampret
samt fuglene sangsvane, hvinand, rørdrum, taffeland, lettet rørvagtel, blishøne, troldand, fiskeørn og engsnarre.

Viborg, Randers og Favrskov kommuner vurderer, at sejladsen i sig selv eller i kumulation med andre projekter, vil have en væsentlig indvirkning på udpegningsgrundlaget
for internationale naturbeskyttelsesområder.
Beskyttelsen af visse arter og deres levesteder
Kommunerne har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har fundet, at der
er kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, odder, stor vandsalamander
og grøn kølleguldsmed i området, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Viborg, Randers og Favrskov kommuner vurderer, at sejlads ikke vil have en væsentlig
indvirkning på bilag IV arter i området.
Samlet vurdering
Samlet vurderes det, at sejladsen ikke vil have en væsentlig betydning for Nørreåen
samt på internationale beskyttelsesområder, bilag IV arter og deres levesteder.
Annoncering
Afgørelsen offentliggøres på Favrskov, Randers og Viborg Kommuners hjemmeside
den 16. august 2019.
Åben postliste
Viborg Kommune har åbenhed i sin sagsbehandling. Offentligheden bliver orienteret
om breve til og fra Kommune på en postliste på Kommunens hjemmeside. Det betyder,
at alle har mulighed for at se hvilken post, der er i sagen
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er
med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Klagevejledning
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Klagefristen er 4 uger og udløber
den 13. september 2019.
Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke
udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.
Afgørelse iht. naturbeskyttelsesloven, jævnfør lovens § 86, kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af:






adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder
lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen og
landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Natur- og
Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Natur- og Fødevareklagenævnet kan
dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse
i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør,
om anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer at klage, som du skal betale med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse
af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin
klage tilbage, eller
2. klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter
at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du
har modtaget dette brev.
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Kopi er sendt til:
Miljøstyrelsen: ojl@mst.dk
Naturstyrelsen: KJY@nst.dk, shl@nst.dk
Friluftsrådet i Østjylland: oestjylland@friluftrådet.dk
Friluftsrådet Favrskov: frfaverskov@gmail.dk, (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)
Danmarks Naturfredningsforening: dnfavrskov-sager@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk,
dnviborg- sager@dn.dk.
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelinger: natur@dof.dk, favrskov@dof.dk, randers@dof.dk, viborg@dof.dk,
Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
Dansk Kano og Kajak Forbund: miljo@kano-kajak.dk
Dansk Forening for Rosport: dffr@roning.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk ;
Jankarnoe@gmail.com - Sportsfiskerforbundet lokalafdeling
formanden@fritidsfiskerforbundet.dk - Fritidsfiskerforbundet
Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk
Danmarks Idrætsforbund: dif@dif.dk
Viborg Turistbureau: info@visitviborg.dk
Danske Vandløb: dv@danskevandloeb.dk
Gudenåkomiteens sekretariat: makla@silkeborg.dk

