På Gudenåen i kano og kajak
Sejladsregler 2013
Før du begynder på din tur, skal du vide:
Hvilke kanoer og kajakker er lovlige at sejle med ?

Udlejningsfartøj
Det er kun tilladt at sejle i lejede fartøjer, der er lejet hos godkendte
udlejere. Det gælder for hele Gudenåen fra Tørring til Randers. Du kan
læse om godkendte udlejere på www.gudenaakomiteen.dk eller på
Gudenå-kommunernes hjemmesider.
Alle fartøjer fra godkendte udlejere har særlige registreringsnumre.
Mellem Tørring og Klostermølle skal alle fartøjer have adgangstegn, da
der her er et begrænset antal startmuligheder for sejlads. Strækningen
er mest velegnet til familiesejlads. Hvis du lejer et fartøj fra en godkendt
udlejer, får du udleveret adgangstegnet af udlejeren
Sejlads med fartøjer, der er lejet fra ikke-godkendt aktør, er ikke lovlige
på Gudenåen - for Tørring-Klostermølle heller ikke med
gæsteadgangstegn på det lejede fartøj.
Hjemmehørende fartøj
Et hjemmehørende fartøj er et særligt registreret fartøj på strækningen
Tørring – Klostermølle, hvor der er begrænsninger på sejladsen.
Registreringen af hjemmehørende fartøjer administreres af Horsens og
Hedensted kommuner og er gældende for borgere med kano eller kajak,
som er bosiddende i nærheden af Gudenåen i de 2 kommuner.
Gæstefartøj
Brug af gæstefartøj uden motor mellem Mossø og Randers kræver ikke
registrering.
På strækningen Tørring - Klostermølle (Mossø) kræver brug af
gæstefartøj registrering i form af adgangstegn efter følgende regler:
Et gæstefartøj må være et fartøj, man låner eller selv ejer, men ikke et
lejet fartøj. Et gæstefartøj må ikke være registreret til anden sejlads på
Gudenåen, dvs. hverken som udlejningsfartøj eller hjemmehørende
fartøj.
Skoler og spejdere må arrangere gæstesejladser for egne
elever/medlemmer, som lån, i skolens/distriktets/kredsens egne fartøjer.
For gæsteadgangstegn betales der gebyr på 125 kr. pr. tegn, og
gyldigheden er 3 dage. På grund af begrænsninger på strækningen
sælges max. 50 gæsteadgangstegn pr. uge.
Gæsteadgangstegn købes gennem Tørring Teltplads på tlf. 4167 5800
eller www.toerringteltplads.dk
Isætning fra Tørring Teltplads koster 25 kr. pr. fartøj. Isætningsafgiften
går til vedligeholdelse af faciliteterne på Tørring Teltplads.
På strækningen fra Tørring til Klostermølle er det kun tilladt at
• sejle i perioden 16. juni til udgangen af februar og i tidsrummet
kl. 8-18. Grupper opfordres til før sejladsen påbegyndes at sikre sig
overnatningssted, som kan nås inden for tidsrammen.
• sejle med strømmen.
• sejle, hvis der kan fremvises gyldigt adgangstegn.
• anvende 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker,
med mindre anden særlig tilladelse foreligger fra Horsens eller
Hedensted Kommune.

•

sejle i grupper på maks. 15 fartøjer, hvis man fra sejladsens start
opdeles i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand,
som skal opretholdes under hele sejladsen.

På strækningen fra Riværket til Mossø er det ikke tilladt at
• afslutte eller påbegynde turen ved Klostermølle.
• isætte fartøjer eller gå i land langs Klosterkanalen fra Riværket til
Klostermølle. Brugere af udlejningsfartøjer må dog efter aftale med
udlejeren foretage landgang på den dertil indrettede ophalingsplads
ved sydsiden af Klosterkanalen ca. 300 meter før Klostermølle.
På Tåning Å er det kun tilladt at
• sejle i tidsrummet kl. 6 - 22.
Alle steder, hvor du må sejle, er det kun tilladt at
• sejle i fartøjer med godkendt redningsvest til samtlige personer –
vesten må af sikkerhedsmæssige grunde ikke bruges til at sidde på.
• lægge fra land, når den ansvarlige udlejer/naturvejleder eller
gruppeleder forinden afsejling har givet kvalificeret instruktion om
padleteknik og naturbeskyttelse herunder om at undgå påsejling af
gydebanker (områder med lav vandstand).

Når du er på turen, skal du vide:
Det er ikke tilladt at
• sejle i siv- og rørbevoksede vandområder og de steder, hvor
skiltning eller opslag viser sejladsforbud
• udvise støjende adfærd.
• fiske eller jage uden de fiskeri- og jagtberettigedes særlige tilladelse.
• henkaste affald af enhver art i naturen.
Det er kun tilladt at
• gå i land på de afmærkede raste- og overnatningspladser samt
landgangssteder.
• gå i land på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger, eller
hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser er
gældende. Herefter kan man normalt færdes til fods på skovveje fra
kl. 6 til solnedgang. På samme måde er det normalt tilladt at færdes
på udyrkede, uhegnede arealer.
• overnatte på de afmærkede overnatningssteder.
• overnatte på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
• tænde bål på godkendte bålpladser på raste- og overnatningssteder.
• tænde bål på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
• Særlige opslag om forbud mod bål og brug af åben ild skal altid
respekteres.

En folder ”På Gudenåen i kano og kajak - 2013” udleveres
ved sejladsens start, eller - om ønsket - sendes i forbindelse
med bestillingen. Folderen har oversigtskort og enkelte
detailkort.
Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden:

www.gudenaakomiteen.dk

Sejladsreglerne er vedtaget af Kommunegruppen under Brugerrådet for sejlads på Gudenåen. Ifølge bekendtgørelse nr. 416 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, § 19, straffes med bøde den, der:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sejler i siv- og rørbevoksede vandområder (§ 2)
sejler på vandområder, hvor sejlads ikke er tilladt (negative sejladsområder) (§ 2)
overtræder den maksimalt tilladte hastighed (§ 3 )
overtræder registreringsordningen for motor og sejldrevne fartøjer og for kanoer og kajakker opstrøms Klostermølle (§ 7 - 10)
udøver udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads uden kommunens tilladelse (§ 12)
overtræder bestemmelser i – eller tilsidesætter vilkår fastsat i henhold til - bekendtgørelsen, eller tilsidesætter forskrifter udstedt af kommunerne i medfør af
bekendtgørelsen..

