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Tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Tangeværket til
Ulstrup
Favrskov og Viborg Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde
fra Tangeværket til Dannebrog pladsen ved Ulstrup. Sejladsen sker i forbindelse
med sejlads med venner og familie.
Tilladelsen meddeles i henhold til § 4, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar
2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med
sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.
Tilladelsen til sejlads med tømmerflåden samt sejlads med tømmerflåden er
personlig og kan ikke udnyttes af andre. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle
nødvendige og lovpligtige tilladelser er indhentet før tilladelsen kan tages i brug.
Vilkår
Følgende vilkår skal overholdes under sejladsen:
• Sejladsen skal udføres som angivet i afsnittet om ansøgning.
• Der må maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob.
• Der må ikke sejles i eller gøres landgang i siv- og rørbevoksninger.
• Landgang må kun ske ved autoriserede landgangssteder med
ophalerplads eller broer.
• Flåden skal være manøvredygtige både med og uden motor, så sejladsen
kan ske uden ulempe og skade på andre sejlende og på åbredderne og
rørskoven.
• Flåden skal være udstyret med bådnummer VB190. Før fartøjet anvendes
til sejlads, skal registreringsnummeret påmales eller påmonteres fartøjet.
Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt og på
en sådan måde, at det er let læseligt. Bogstaver og tal skal være 10 cm
høje med en stregtykkelse på minimum 1,5 cm. Farven på bogstav og tal
skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales
eller monteres på.
• Når sejladsen er afsluttet, skal flåden fjernes fra åen, og der må ikke
efterlades rester af den eller andet affald i eller ved åen.
Ansøgning
Du har den 21. maj og 3. juni 2019 ansøgt om tilladelse til at sejle med
tømmerflåde på Gudenåen. Du har efterfølgende opgivet følgende oplysninger i emails.
Oplysningerne er:

•
•
•
•

•
•
•

•

•

At tømmerflåden indtil nu har haft gældende
bådregistreringsnummer VB190.
At du vil sejle med familie og venner. Mail af 21. maj 2019.
At du vil tage tømmerflåden op af vandet hver gang efter brug, da
den ikke har en fast holdeplads. Mail af 21. maj 2019.
At du læsser tømmerflåden på en trailer hver gang efter brug, så
tømmerflåden ikke kommer til at ligge nogle steder i/ved åen. Mail
af 21. maj 2019.
At du vil sejle på strækningen Tangeværket til Ulstrup. Mail af 21.
maj 2019.
At du vil sejle i dagtimerne fra kl. 9-21. Mail af 21. maj 2019.
At du vil have mulighed for at sejle i følgende perioder i 2019. Mail
af 21. maj 2019:
o Den 9 – 10 august
o Den 24. og den 31. august
o Den 9. september
At tømmerflåden er 2,6 m bred, 6 m lang, og ligger ca. 20-30 cm
nede i vandet alt afhængig af hvor lastet den er. Mail af 21. maj
2019.
At motoren du navigerer med er på 5 hk. Mail af 21. maj 2019.

Bemærkninger fra kommunerne
Ifølge § 4, stk. 3 i bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen
mv. må sejlads med tømmerflåder og andre lignende fartøjer kun finde sted med
tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Reglerne om sejlads kan ses på hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.
Det skal understreges, at ansøger er ansvarlig for at overholde regler om sikkerhed
mv.
Natura-2000 områder
Det følger af § 6 stk. 1 jf. § 7 stk. 5 i habitatbekendtgørelsen, at der, forinden der
træffes afgørelse om tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 29, skal der
gennemføres en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-områder væsentligt.
Det fremgår af habitatvejledningen, pkt. 5.1, at hvis myndigheden på baggrund af
en foreløbig vurdering, der er udtryk for et kvalificeret skøn, kan afvise, at en plan
eller et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, er der ikke efter
habitatbekendtgørelsen pligt til at udarbejde en nærmere konsekvensvurdering.
Strækningen, der sejles på, ligger ikke i eller delvis indenfor Habitatområder.
Der findes sandsynligvis odder, damflagermus og grøn kølleguldsmed i Gudenåen,
og de er alle på udpegningsgrundlaget. Odderen færdes i Gudenåsystemet og
findes også på strækningen. Da odderen er nataktiv, og sejladsen kun må foregå i
dagtimerne, så påvirkes odderen ikke af sejladsen. Grøn Kølleguldsmed findes
langs Gudenåen og er afhængig af lysåbne brede vandløb med en god
vandkvalitet. Den forekommer på vandfladen og i strømløbet. Flere arter af
flagermus findes sandsynligvis i området og fouragerer langs vandløbet.

Arter- og Naturtyper på udpegningsgrundlaget eller på Habitatdirektivet Bilag IV
vurderes ikke at blive påvirket af det ansøgte, da der er tale om en tidsmæssigt
begrænset sejlads, som skal foregå i strømrenden i dagtimerne.
Kommunerne vurderer endvidere, at sejladsen ikke vil skade natur og miljø eller
være til gene for de øvrige sejlende med de stillede vilkår.
Offentliggørelsen
Afgørelsen er offentliggjort på kommunernes hjemmeside den 5. juli 2019.
Klagevejledning
Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ifølge lovens kapitel 12 påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på
borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privat personer og kr. 1800 for
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet
hjemmeside http://nmkn.dk
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må
tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet,
medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år,
bortfalder den.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
efter modtagelsen af dette brev.
Åben postliste
Viborg Kommune har åbenhed i sin sagsbehandling. Offentligheden bliver
orienteret om breve til og fra kommunen på en postliste på Kommunens
hjemmeside. Det betyder, at alle har mulighed for at se hvilken post, der er i sagen.
Med venlig hilsen
Christian Overgaard Christensen
Favrskov Kommune
og
Karina Amdi Sørensen
Viborg Kommune

Kopi er sendt til:
• Miljøstyrelsen: ojl@mst.dk
• Naturstyrelsen: shl@nst.dk
• Friluftsrådet i Østjylland: oestjylland@friluftrådet.dk
• Friluftsrådet Favrskov: frfaverskov@gmail.dk
• Danmarks Naturfredningsforening:dnfavrskov-sager@dn.dk, dnviborgsager@dn.dk.
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelinger: natur@dof.dk,
favrskov@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,
jkm@sportsfiskerforbundet.dk
• Gudenåcentralen, tangevaerket@gudenaacentralen.dk
• Bjerringbro Lystfiskerforening, Jon Rose jrose@grundfos.com
• Dansk Entomologisk Forening, kavin@stofanet.dk, def@entoweb.dk
• Danmarks Idrætsforbund, dif@dif.dk
• Viborg Turistbureau, info@visitviborg.dk
• Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
• Gudenåkomiteens sekretariat, makla@silkeborg.dk

