Sejler du med vandscooter, skal du være
opmærksom på de særlige regler, der gælder for
privat sejlads med vandscootere og lignende.

De vigtigste regler er:
• Du skal være 16 år og have vandscooterbevis.
• Sejlads er ikke tilladt indenfor en afstand af 300
meter fra kysten (og havnen) - på nær transport
ud til 300 meters grænsen, som skal foregå
vinkelret på kysten med en hastighed på højst 5
knob. Ved isætning i havne, skal du følge sejlløbet
til og fra havnen.

VIS HENSYN!
– så alle kan få en god dag ved vandet.
Mange elsker fart og tempo og de flotte manøvrer
man kan udføre med en vandscooter.
De fleste tager dog til kysten for at bade, sejle eller
nyde naturen og dyrelivet.
Vær derfor opmærksom på, at din sejlads kan genere
andres oplevelser, og mange kan blive skræmte af en
hurtigt sejlende båd som kommer tæt på.

• Du må ikke sejle med vandscooter i Natura
2000-områder, vildtreservater og fredede
områder.

HENVISNINGER:

• Du må ikke sejle i erhvervshavnens område, og
du skal være opmærksom på skibstrafikken til og
fra havnen. Selvom du kan se dem, er det ikke
sikkert, at de kan se dig.

Bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med
vandscootere m.v. (BEK nr. 23 af 06/01/2012).

• Du skal kunne dokumentere, at du har tegnet en
lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjet.
• Som fører af en vandscooter eller lignende, må
du ikke overlade styringen til nogen, der ikke har
erhvervet vandscooterbevis – heller ikke selvom
du selv sidder bagpå.
• Du skal sikre, at der forefindes godkendte
redningsmidler til alle ombordværende.
• Du skal altid sejle således, at du ikke skaber
unødig støj, eller andre udsættes for fare eller
ulempe.
• Du skal under alle omstændigheder sejle efter
de gældende regler, herunder at udvise godt
sømandsskab.
• Grove overtrædelser kan medføre konfiskation af
fartøjet.

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs (LBK nr.
72 af 17/01/2014) med senere ændringer.
Bekendtgørelse af søloven (LBK nr. 75 af
17/01/2014) med senere ændringer.
Bekendtgørelse om søvejsregler (BEK nr. 1083 af
20/11/2009).

Vi ønsker dig en god tur på din
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REGLER:

– gælder langs hele kysten og i alle havne.
• Du skal være fyldt 16 år og have vandscooterbevis.
• Sejl mindst 300 m. fra kysten/havnen.

Bassin 13

• Sejl altid direkte og vinkelret til og fra land.

HIGH SPEED
Færge område

• Sejl med højst 5 knob til og fra land.
• Sejlads er ulovlig indenfor erhvervshavnens område.
• Vær opmærksom på skibs- og flytrafik til/fra havnen.

