Din båd skal registreres inden sejlads

Velkommen på Gudenåsystemet!

Alle motordrevne fartøjer skal registreres i Gudenåens
bådregister inden søsætning i Gudenåsystemet. Dette
sker via hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.

Denne informationsfolder udgives af Gudenåkomitéen
(www.gudenaakomiteen.dk), som er 7 samarbejdende
kommuner med sejlads på Gudenåen.

Der findes 2 typer af registrering:

I folderen findes informationer og regler for motoriseret
sejlads i Gudenåsystemet. Gudenåkomitéen står
også bag en informationsfolder om sejlads med
småfartøjer som f.eks. kanoer, kajakker og robåde. På
de 7 Gudenåkommuners fælles sejladshjemmeside –
www.sejladspaagudenaaen.dk – kan du finde meget
mere sejladsinformation, bl.a. om sejlads for sejl,
tømmerflådesejlads mm.

Pris: 200 kr. i årligt gebyr pr. fartøj. Der må påberegnes sagsbehandlingstid.
Bemærk: Når ansøgningen er behandlet, får du
oplyst det registreringsnummer, dit fartøj skal føre.
• Gæsteregistrering. Gæster man Gudenåsystemet
i kortere tid, eller opfylder man ikke kravene for
at få en fast registrering, kan man erhverve en
gæsteregistrering.
Pris: 75 kr. pr. fartøj – registreringen er gyldig i
14 dage. Ingen sagsbehandlingstid – nummeret for
gæsteregistreringen kan printes direkte.
Et registreringsnummer – uanset type – består af en
kombination af bogstaver og tal. Registreringsnummeret skal inden søsætning påføres bådens forstavn i
begge sider.
Kommunerne og politiet fører kontrol med bl.a. bådregistreringen. Det koster 1000 kr. i bøde at sejle uden
registreringsnummer på sin båd, eller hvis det årlige
gebyr ikke er betalt.
Registreringskravet ophører nedstrøms Randers Bro.

Når der sejles på Gudenåsystemet, skal gældende
lovgivning overholdes. Gudenåkommunerne opfordrer
alle til at sætte sig ind i sejladsreglerne for den
fartøjstype, man vil bruge i Gudenåsystemet samt øvrig
gældende lovgivning for færdsel og ophold på vandet,
herunder de internationale søvejsregler. Sejladsen
på Gudenåen reguleres bl.a. af ”Bekendtgørelse om
ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på
Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til
Randers”.
På folderens bagside kan du se, hvor du kan sætte
din båd i vandet i Gudenåsystemet. Vær opmærksom
på, at isætningsstederne er forskellige mht.
adgangsforhold, betalingsforhold og kapacitet. Læs
mere herom på www.sejladspaagudenaaen.dk.
Har du sejladsrelaterede spørgsmål eller behov
for hjælp i forhold til sejlads, kan du på www.
sejladspaagudenaaen.dk finde kontaktinformationer til
en Gudenåkommune, der kan hjælpe dig.
Gudenåkommunernes
fælles sejladshjemmeside:
www.sejladspaagudenaaen.dk

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig
sejlads og anden færdsel på Gudenåen med
sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
(sejladsbekendtgørelsen).
Denne informationsfolder revideres efter behov. Seneste revision er april 2020.

Tegninger Snigne Design

• Fast registrering. Er man bosiddende, har sommerhus eller fast fartøjsliggeplads i en Gudenåkommune
(Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg,
Horsens eller Hedensted kommuner), kan man søge
om at få tildelt en fast registrering. Registreringen
skal fornys hvert år.
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