
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på 
Knudsø, Birk Sø og Julsø 

Skanderborg og Silkeborg Kommune giver hermed en generel tilla-
delse til at sejle med tømmerflåde på Knudsø, Birksø og Julsø, 14 
gange i perioden fra 17. juni – 31. august 2022.  
 
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 sidevandsløb og søer fra Tørring til Ran-
ders. 
 
Ansøgning 

Skanderborg Kommune har modtaget en ansøgning om at sejle 
med tømmerflåde, ca. 1 gang om ugen og måske lidt mere i som-
merperioden, alt afhængig af vejret. I gennemsnit svarer det til 14 
gange i sommeren 2022. Tømmerflåden er hjemmebygget af nyt 
træ og 6 tønder af 180 liters plastiktønder, som er sat fast med 
tøndebånd. Konstruktionen består af en ramme af brædder med 
små planker henover som dæk. Størrelse på tømmerflåden er 
3,00 x 2,4 meter, og der monteres påhængsmotor.  
 
Vilkår 

Følgende vilkår skal overholdes under sejladsen: 

• Sejladsen skal udføres som angivet i tilladelsen.  

• Tømmerflåden skal pakkes sammen hver dag efter endt 
brug og transporteres væk fra søen og søbredden. 

• Sejlads er ikke tilladt i andebugten i Birksø og i en 50 m 
zone omkring Horskær Spids i Knudsø. Zonen regnes fra 
land og i tilfælde af rørbevoksning regnes zonen fra rørbe-
voksningens afslutning. 

• Der skal vises hensyn til dyrelivet – Støjende musikappara-
ter er ikke tilladt på tømmerflåden. 

• Der må ikke sejles i siv- og rørbevoksninger.  
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• Opankring ved og ophold på offentlige arealer er tilladt. Opankring mindre end 50 me-
ter fra en søbred i privat eje kræver lodsejerens tilladelse.  

• Landgang og ophold på offentlige arealer er tilladt. Landgang og ophold på private 
arealer må kun finde sted efter aftale med lodsejeren, jævnfør regler i naturbeskyttel-
sesloven. På såvel offentlige som private arealer må landgang kun foregå via anlægs-
broer eller lignende samt der, hvor der ikke er siv- og rørbevoksninger.  

• Hastighedsgrænsen for motordrevne fartøjer på Knudsø er 7 knob, mens den i Birk Sø 
og Julsø er 8 knob i timen. 

• Tømmerflåden skal være manøvredygtig både med og uden motor, så sejladsen kan ske 
uden ulempe og skade på andre sejlende, på søbredderne og på rørskoven.  

• Hvis der anvendes motor, skal tømmerflåden være udstyret med gæste-nummerpla-
der, der kan købes og printes fra hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk. 

• Når sejladsen er endeligt afsluttet, skal tømmerflåden fjernes fra søen, og der må ikke 
efterlades rester af den eller andet affald i eller ved søen. 

 
Bemærkninger fra kommunen 

Ifølge § 4, stk. 3 i bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen mv. må sej-
lads med tømmerflåder og andre lignende fartøjer kun finde sted med tilladelse fra kommu-
nen. Bestemmelsen har til hensigt at minimere tømmerflådesejlads på vandløb og søer, da en 
tømmerflåde sædvanligvis er svær at manøvrere og derfor kan være til gene/ulempe for an-
dre brugere af området og kan skade rørskoven. 
 
Tilladelsen er givet af både Silkeborg og Skanderborg Kommune, da sejladsen foregår i begge 
kommuner.     
 
Reglerne om sejlads kan ses på hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.   
 
Gudenåkommunerne har vedtaget en forskrift for sejlads med tømmerflåder. Det vurderes, at 
den ansøgte sejlads er i overensstemmelse med forskriften. 
 
Det skal understreges, at ansøger er ansvarlig for at overholde almindelige regler for sejlads 
og sikkerhed, herunder; søfartsstyrelsens regler, Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sej-
lads på Gudenåen mv., samt gældende regulativ for området.  
 

Natura 2000 områder 
Det følger af § 6 stk. 1, jf. § 7 stk. 5 i habitatbekendtgørelsen, at der, forinden der træffes af-
gørelse om tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 29, skal gennemføres en vurdering af, 
om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan på-
virke 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 pligt til at udarbejde en nærmere 
konsekvensvurdering. 
 
De nærmeste er Natura 2000 område nr. 52 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for 
Salten Langsø og dele af Gudenåen), som ligger mere end 2 km væk fra Knudsø og Natura 
2000-område nr. 57 (Silkeborg Skovene) ligger umiddelbart syd for Julsø.  Der findes odder og 

http://www.sejladspaagudenaaen.dk/
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damflagermus i området, og begge arter er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-
det samt omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
 
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 dagtimerne i et område, hvor der i forvejen er stor trafik med bl.a. motorbåde. Kom-
munerne 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 Skanderborg og Silkeborg Kommunes hjemmeside dags dato.  

 
Klagevejledning  

Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ifølge lovens kapitel 12 påklages til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet 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 via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageporta-
len med Nem-ID. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg kommune i Klage-
portalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, or-
ganisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til 
Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommu-
nen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked når vi sender den 
videre.  
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside 
http://nmkn.dk. 
 
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 Skanderborg Kommune. 
Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan frita-
ges. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: https://naevnenes-
hus.dk/.  
 

http://nmkn.dk/
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modta-
gelsen af dette brev.  
 

 
Kopi sendes til:  

Miljøstyrelsen info@mst.dk 

Friluftsrådet i Søhøjlandet soehoejlandet@friluftsraadet.dk  

Danmarks Naturfredningsforening 
dnskanderborg-sager@dn.dk, dnsilkeborg-sa-
ger@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelinger skanderborg@dof.dk, silkeborg@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@sportsfi-
skerforbundet.dk; ta@sportsfiskerforbun-
det.dk 

Silkeborg Fiskerforening formand@silkeborg-fiskeriforening.dk  

 
 

Venlig hilsen  
 

Bente Uhre 
Plan, Teknik og Miljø 
Skanderborg Kommune 
 

Maibritt Langfeldt Sørensen 
Teknik- og Miljøafdelingen 
Silkeborg Kommune 

 
 
 
Skanderborg: 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skan-
derborg.dk/databeskyttelse. Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, 
og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver. 
 
Silkeborg:  
Silkeborg Kommune behandler personoplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Øn-
sker I at vide mere om, hvordan vi passer på jeres oplysninger, og hvilke rettigheder I har, kan 
I læse mere på denne hjemmeside: https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb 
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