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Søren Rauff
Bakkedraget 24
8850 Bjerringbro
E-mail: soren_rauff@mailme.dk

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen
Du har den 29. august 2015 ansøgt om tilladelse til at sejle med tømmerflåde på
Gudenåen. Du har efterfølgende sendt nye oplysninger til ansøgningen i en mail
fra den 2. september 2015.
Skitse af tømmerflåde – mail den 29. august 2015.

Lovgrundlag
En tømmerflåde er omfattet af § 6, 2) i bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om
ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og
søer fra Tørring til Randers. Der står i denne paragraf, at kommunalbestyrelserne
kan uanset bestemmelserne i §§ 2-4 meddele tilladelse til sejlads med andre typer
fartøjer end dem, der er registreret efter §§ 7-9.
Du gives hermed tilladelse efter § 6, 2) i bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013
om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb
og søer fra Tørring til Randers på baggrund af oplysninger opgivet i ansøgning
(mail sendt den 29. august og den 2. september 2015) samt følgende vilkår:
 Der må sejles på Gudenåen på strækningen fra Bjerringbro til Ulstrup.
 Der må sejles den 3. og 4. oktober 2015 mellem kl. 10-19.
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Tømmerflåden må maksimalt være 3 gange 4 meter og må ligge ca. 20 cm
nede i vandet.
Tømmerflåden skal skilles fra hinanden hver dag, at den har været i brug,
og skal transporteres væk fra åen, sådan at den ikke ligger nogen steder
i/ved åen.
Der må maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob.
Der må anvendes en fladbundet tømmerflåde.
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.
Tømmerflåden må ikke fortøjes til fiskebroer i Randers Kommune.
Sejlads må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet og rørskov eller
for andres sejlads, jagt, fiskeri eller rørskær.

Øvrige bemærkninger
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. Dertil
kan det oplyses, at offentlige arealer i Ulstrup herunder Dannebropladsen ikke må
bruges til oplag af både og tømmerflåder
Der henvises i øvrigt til gældende søfartsregler og Bekendtgørelse nr. 416 af 17.
april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med
sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.
Denne tilladelse om lov til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen omfatter alene
sejlads på strækningen fra Bjerringbro til Ulstrup de ansøgte datoer i 2015.
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 tages i brug.
Natura 2000
Det vurderes, at udpegningsgrundlaget i Natura 2000-netværket ikke vil blive
påvirket af tilladelsen.
Bilag IV-arter
Der vurderes, at egnede levesteder for særlige arter, såsom bilag IV-arter, ikke vil
blive påvirket af tilladelsen.
Annoncering
Afgørelsen offentligøres på Favrskovs, Randers’s og Viborgs Kommuners
hjemmeside.
Klageregler
Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen på 4 uger er udløbet jævnfør § 18
bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og
anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers og §
87 i naturbeskyttelsesloven. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, må den ikke

udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder tilladelsen.
Klagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve klagens opsættende virkning.
Du kan klage over afgørelsen. En klage skal være skriftlig og skal være modtaget
af kommunen inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse. Klagen sendes så vidt
muligt elektronisk til: Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800
Viborg, e-mail: naturogvand@viborg.dk.
Hvis der bliver klaget, sender kommunen klagen og sagens akter til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra
du har modtaget dette brev.
Gebyr for klage
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra Viborg Kommune. Du skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke
check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af
klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og
inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning
om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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 Miljøklagenævnets kompetence.
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.
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.
Med venlig hilsen

Karina Amdi Sørensen
Civilingeniør

Kopi er sendt til:
 Gudenåkomitéen, makla@viborg.dk
 Favrskov Kommune, cchr@favrskov.dk
 Randers Kommune, hwl@randers.dk






















Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Naturstyrelsen Kronjylland, kjy@nst.dk
Naturstyrelsen Vestjylland, ves@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Viborg, viborg@dn.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening - Nordvestjylland, viborg@dof.dk
Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk.
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Jakob Madsen,
jkm@sportsfiskerforbundet.dk,
Dansk Kano og Kajakforbund, miljoudvalg@kano-kajak.dk
Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk
Dansk Entomologisk Forening, kavin@stofanet.dk
Danmarks Idrætsforbund, dif@dif.dk
Viborg Stiftsmuseum, oldtid@viborg.dk
Viborg Turistbureau, info@visitviborg.dk
Kulturarvsstyrelsen, postfor@kulturarv.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund v/Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk

