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Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåen

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på langtursbasis 
til Tørring Kanoudlejning & Kanofart Ansøger og ansvarlig for virksomhedens drift er Jan 
og Anette Mindedahl CVR nr. 17325744 

Tilladelsen er gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020 med mulighed for 2x2 
års forlængelse. Eventuel forlængelse meddeles senest 3 måneder før tilladelsen udløb. I 
modsat fald ophører tilladelsen uden særskilt opsigelse.

Nærværende tilladelse suppleres af underskrevet dokument om mindstekrav, tro- og 
love-erklæring, kontrakt og liste over godkendte isætnings- og ophalingspladser 

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Aagade 31, 7160 Tørring og udlejningssejladsen 
kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers. 

Lovgivning
Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 12 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 
om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og sø-
er fra Tørring til Randers (sejladsbekendtgørelsen), jf. Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 
28. september 2016 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven). Desuden er udlej-
ningsvirksomheder underlagt Gudenåkommunernes ”Regler for udlejningsvirksomhed på 
Gudenåsystemet.”

Langturskoncessioner
Udlejning af fartøjer kræver tilladelse og koncessioner fra kommunen. Én koncession 
svarer til ét fartøj.

Der kan tildeles time- og langturskoncessioner. Langturskoncessioner giver mulighed for 
at udleje fartøjer på hele Gudenåsystemet, og timekoncessioner giver mulighed for at 
udleje i virksomhedens lokalområde. Langturskoncessioner giver også mulighed for at 
udleje i henhold til reglerne om timeudlejning.

I henhold til Reglerne for udlejningsvirksomhed på Gudenåsystemet defineres timesejlads 
således: På strækningen Tørring – Tangeværket defineres timesejlads, som sejlads med 
start og stop samme sted, samme dag. På søerne Vestbirksøerne, Skanderborg Sø, Mos-



2

sø, Gudensø, Knudsø, Vessø, Ravnsø, Birksø, Julsø, Borre Sø, Brassø og Silkeborg 
Langsø er det dog tilladt at starte og stoppe forskellige steder inden for samme kommu-
ne, samme dag. På strækningen Tangeværket – Randers defineres timesejlads som 
sejlads med start og stop i samme kommune, samme dag.

Vilkår for tilladelsen
1. Fartøjsudlejeren må ikke på noget tidspunkt udleje flere fartøjer til sejlads, end det 

antal, der er godkendt af kommunen i form af koncessioner (jf. punkt 7).

2. Der må kun drives udlejningsvirksomhed med start og stop ved de isætnings- og 
ophalerpladser, som kommunen har godkendt.  Såfremt fartøjsudlejeren ønsker at 
ændre isætnings- og ophalingspladser, kan dette kun ske efter aftale med kommu-
nen. 

3. Der er pligt til at udstyre alle udlejningsfartøjer med gyldigt registreringsnummer og 
firmanavn på begge sider af fartøjet. Fartøjsudlejerens registreringsnummer er 38-
11. Dette nummer skal påsættes alle fartøjer med et fortløbende fartøjsnummer 
svarende til det antal fartøjer, fartøjsudlejeren har kommunal godkendelse til at ud-
leje. Det vil sige, 38-11-01, 38-11-02 osv.  Registreringsnumret påmales eller på-
monteres fartøjet. Registreringsnummer skal placeres på begge sider af fartøjer og 
så tæt på forstavnen som muligt samt på en sådan måde, at det er let læseligt.

4. Fartøjsudlejeren er ansvarlig for, at lejeren er gjort bekendt med de regler og for-
bud, der til enhver tid er gældende for sejlads på Gudenåen med sidevandløb.

5. Fartøjsudlejeren skal løbende og mindst ultimo juni, ultimo august og ultimo oktober 
indberette al sejlads med udlejningsfartøjer, der ikke er indberettet automatisk via 
Gudenåskyen på www.sejladspaagudenaaen.dk.  Læs mere om det i senere afsnit.

6. Fartøjsudlejeren er ansvarlig for, at fartøjerne overholder andre gældende bestem-
melser for udlejningsfartøjer, herunder sikkerhedsbestemmelser som udstedes af 
Søfartsstyrelsen.

7. Der betales et årligt gebyr på 300 kr. pr. udlejningskoncession senest 1. maj hvert 
år. Betales gebyret ikke rettidigt kan koncessionerne bortfalde. Kommunen kan re-
gulere gebyret i op- eller nedafgående retning med 3 måneders varsel.

8. Fartøjsudlejeren kan opsige ikke-udnyttede koncessioner, men indbetalt gebyr tilba-
gebetales ikke, hvis opsigelsen sker efter betalingsfristen. Fartøjsudlejeren kan er-
hverve yderligere koncessioner efter betalingsfristen mod betaling af gebyr.

9. Tilladelse til udlejningsvirksomhed meddeles til et bestemt firma/person. Overdra-
gelse af tilladelser kan således ikke finde sted ved private aftaler. Ved overdragelse 
af virksomhed og/eller fartøjer skal fornøden godkendelse på ny indhentes hos kom-
munen.

10.Såfremt en fartøjsudlejer skifter adresse eller telefonnummer, skal dette meddeles
kommunen.

http://www.sejladspaagudenaaen.dk/
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11.Kommunerne kan opsige kontrakten med 1 års varsel pr. en given 31. december. 
Dette giver Kommunerne mulighed for at evaluere ordningen efter en kortere år-
række og tilpasse ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis udlejningssejladsen sti-
ger i uforudset omfang. Kontrakten kan ligeledes opsiges, hvis udlejer misligholder 
kontrakten.  Udlejer kan til enhver tid opsige kontrakten med et varsel på 30 dage.

Ansøgning
Hedensted Kommune har 28. november 2016 modtaget ansøgning om tilladelse til udlej-
ning i Gudenåsystemet i koncessionsperioden 2017-2020. 
Ansøgningen består af følgende korrekt og fyldestgørende udfyldte dokumenter:

 Mindstekrav – Langturssejlads
 Tro og Love erklæring
 Koncessionskontrakt på langturssejlads i Gudensåsystemet

Habitatdirektivet 
Ifølge bekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016 om internationale beskyttelsesområder mv. 
må kommunen ikke give tilladelse eller dispensation til projekter, der kan skade arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder (Na-
tura 2000-områder: habitat- og fuglebeskyttelsesområder) eller strengt beskyttede arter 
på habitatdirektivets bilag IV. Kommunen skal derfor vurdere den mulige påvirkning i 
sagsbehandlingen. 

I forbindelse med revision af sejladsbekendtgørelsen i 2006-2007, udførte Naturstyrelsen 
en konsekvensvurdering af sejladsen, både i forhold til Natura 2000-områderne og Habi-
tatdirektivets bilag IV-arter. Naturstyrelsen konkluderede, at udlejningssejladsen i hidti-
digt omfang ikke havde nogen væsentlig betydning for arterne og naturtyperne på ud-
pegningsgrundlaget samt for bilag IV-arterne. Se uddrag af styrelsens vurdering i bilag 
1.

Kommunerne vurderer, at der ikke er grundlag for at anlægge anden betragtning af be-
lastningen end Naturstyrelsens i forhold til Habitatdirektivet og beskyttelsen af direkti-
vets bilag IV-arter, da sejladstrykket ikke er ændret væsentligt siden da.

Baggrunden for afgørelsen
Gudenåkommunerne administrerer sejladsbekendtgørelsen og Regler for udlejningsvirk-
somhed af fartøjer i Gudenåsystemet. 

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet skal man være kommunalt god-
kendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejnings-
sejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. 

Fra 2017 er der ikke begrænsning på, hvor mange langturskoncessioner og timekonces-
sioner, der kan ansøges om. Det er en videreførelse af tidligere praksis for timekonces-
sioner, men det ubegrænsede antal langturskoncessioner er indført af Gudenåkomiteen 
med virkning fra 2017. Ændringen skyldes et ønske om at gøre ordningen mere simpel 
og fleksibel. Begrundelsen er, at det tidligere samlede loft på 1.002 langturskoncessioner 
aldrig har været nået, og at loftet derfor er overflødigt og unødvendigt komplicerende. 
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I perioden 2013-2016 blev udlejningssejladsen i Gudenåsystemet reguleret ud fra antal-
let af koncessioner. Fra 2017 skal langtursudlejningssejladsen i stedet reguleres ud fra 
mængden af sejlads, idet der er mulighed for at begrænse sejladsen i tilladelsesperioden. 

Gudenåkommunerne kontrollerer antallet og anvendelsen af udlejningskoncessioner (via 
sejladsindberetningssystemet), og såfremt sejladsbelastningen herfra overstiger tidligere 
loft svarende til 1.002 fartøjer på en given dag i hele Gudenåsystemet, eller hvis udlej-
ningssejladsen medfører natur- og miljømæssige problemer, revurderes tilladelserne 
(f.eks. genindføre en begrænsning på antallet af udlejningsfartøjer).

Restriktioner på mængden af udlejningssejlads på Gudenåens sydligste strækning fra 
Tørring-Klostermølle fastholdes (max. 110 daglige starter fra Tørring, max. 260 fartøjer 
på strækningen af gangen og max 9615 årlige sejdage på hele strækningen), da der er 
særlige hensyn til naturen og de øvrige sejlende på denne strækning, der er meget smal. 
Nærværende tilladelse giver adgang til sejlads på strækningen fra Tørring til Klostermølle 
under hensyntagen til de restriktioner, som sejlads på strækningen er underlagt. Det 
elektroniske system ”Gudenåskyen” sikrer, at sejlads ikke overstiger det fastsatte loft. 

Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med gældende regler om udlejnings-
virksomhed på Gudenåsystemet. Det vurderes desuden, at det ansøgte ikke vil have en 
negativ påvirkning på natur, miljø og anden færdsel. Det skyldes, at det samlede antal af 
udlejningsfartøjer holdes under det tidligere. Desuden sker udlejningssejladsen i område 
(Gudenåsystemet) som i forvejen er præget af meget sejlads (både privat sejlads og ud-
lejningssejlads), og har været det i en lang årrække. Den private sejlads på søerne og 
åen er ikke underlagt restriktioner mht. antal både fra Mossø til Randers.

Indberetning af sejlads 
Som det fremgår af vilkårene skal al udlejningssejlads indberettes elektronisk.

Det er af væsentlig betydning for konsekvensvurdering af sejladsen og fremtidig tildeling 
af koncessioner, at der indberettes korrekte oplysninger, indenfor de angivne tidsfrister. 

Brugernavn til systemet er: 38-11. Kodeord udleveres af Gudenåkomiteens sekretariat 
tlf. 51 44 49 43 eller e-mail makla@silkeborg.dk

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 9. januar 2017 på kommunens hjemmeside. Desuden er 
kopi fremsendt til nedenfor nævnte hørings- og klageberettigede.   

Klagevejledning
Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ifølge lovens kapitel 12 påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet 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

mailto:makla@silkeborg.dk
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6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-
sentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Kla-
geportalen 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. 500. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Na-
tur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-
kommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Tilladelsen må ikke ud-
nyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen 
er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter mod-
tagelsen af dette brev.

Med venlig hilsen

Christian Bruun Bundesen
Projektleder, Biolog

Kopi:
Hedensted Kommune 
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

GudenåKomitéens Sekretariat
Søvej 1
8600 Silkeborg

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
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Dansk Botanisk Forening
Sølvgade 83
1307 København K

Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 140
1620 København V

Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
Rødmosevej 118
7000 Fredericia                     

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV

Glud Museum
Museumsvej 44, Glud
8700 Horsens

VejleMuseerne
Flegborg 16-18
7100 Vejle

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afd i Fredericia
Nørrebrogade 141
7000 Fredericia                     

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 4
7182 Bredsten

Dansk Kano og Kajak Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Slots- og Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Erhvevsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
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Hedensted Kommune sender som udgangspunkt alle breve med Digital Post. Husk derfor at tjekke din postkas-
se på borger.dk eller virk.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du fortsat modtage papirbreve.


