
Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Kongensbro 
til Langå

Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med 

tømmerflåde fra Kongensbro til Langå. Sejladsen foretages fra fredag den 14. august til 

lørdag den 15. august 2020.  

For sejlads med tømmerflåde på Tange Sø, skal ansøger selv indhente tilladelse fra 

Gudenåcentralen. 

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.

Vilkår

Følgende vilkår skal overholdes under sejladsen:

 Sejladsen skal udføres som angivet i afsnittet om ansøgning. 

 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. 

 Hvis der anvendes motor, skal flåden være udstyret med gæste-nummerplader, 

der kan købes og udprintes fra hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk

 På strækningen fra Kongensbro til Tange Sø må motor ikke anvendes til fremdrift. 

 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

Silkeborg Kommune har med mail af 17. juni 2020 modtaget ansøgning om at foretage 
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sejlads med tømmerflåde fra Kongensbro til Langå fra den 14 til 15. august 2020. 

Sejladsen foretages på en tømmerflåde, og der sejles med motor på de områder, hvor det 

er tilladt. Der deltager 16 personer. 

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.  

Gudenåkommunerne har vedtaget en Forskrift for sejlads med tømmerflåder. Den ansøgte 

sejlads er i overensstemmelse med forskriften. 

Det skal understreges, at ansøger er ansvarlig for at overholde regler om sikkerhed, 

Søfartsstyrelses regler for sejlads 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.

Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro ligger indenfor Habitatområde nr. 45 Gudenåen og

Gjern Bakker. 

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, hvor den færdes i rørskoven. Grøn Kølleguldsmed findes

langs Gudenåen og er afhængig af lysåbne brede vandløb med en god vandkvalitet. Den

forekommer på vandfladen, i strømløbet og på bunden af 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 desuden, at sejladsen ikke vil skade natur og miljø eller være til 

gene for de øvrige sejlende med de stillede vilkår.
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Offentliggørelsen

Afgørelsen er offentliggjort på kommunernes hjemmeside den 29. juni 2020.  

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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 

klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg 

Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 

borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune.  Hvis Silkeborg 

Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet 

via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter 

beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets 

hjemmeside: https://naevneneshus.dk/

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 

på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke 

udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet 

bestemmer andet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 

modtagelsen af dette brev.
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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.

Venlig hilsen

Maibritt Langfeldt Sørensen 

Silkeborg Kommune 

Karina Amdi Sørensen

Viborg Kommune

Christian Overgaard Christensen

Favrskov Kommune

Hanne Wind-Larsen

Randers Kommune

Kopi til:

Miljøstyrelsen: info@mst.dk

Naturstyrelsen: shl@nst.dk; kjy@nst.dk

Friluftsrådet i Søhøjlandet: soehoejlandet@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet i Østjylland: oestjylland@friluftrådet.dk

Friluftsrådet Favrskov: frfaverskov@gmail.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnsilkeborg-sager@dn.dk, dnfavrskov-sager@dn.dk, dnviborg-

sager@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelinger: silkeborg@dof.dk; favrskov@dof.dk; viborg@dof.dk, 

randers@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; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Silkeborg Fiskeriforening: formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Gudenåcentralen, tangevaerket@gudenaacentralen.dk

Bjerringbro Lystfiskerforening, formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk

Danmarks Idrætsforbund, dif@dif.dk

VisitDenmark, Århusregionen: lnh@visitaarhus.com

Gudenåkomiteens sekretariat: makla@silkeborg.dk
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