Fyns Politi

Journalnr.: 2300-60190-00001-19
Dato:
Sagsbehandler: 29421
Id-nr:

Ledelsessekretariat
Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C
Tlf. 66141448

Reglement for sejlads med motordrevne fartøjer (motorbåde),
herunder vandscootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningen
i Fyns Politikreds
Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 3
(bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005)

Kapitel 1
Område
§ 1. Reglementet gælder for sejlads med motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, jetski og
lignende, samt for brætsejlads indtil 300 meter ud fra kysten i Fyns Politikreds.
Stk. 2. Reglementet gælder endvidere for i øvrigt tilladt sejlads udenfor 300 meter fra kysten i de
nærmere afgrænsede områder omkring Svendborg Sund og Fænø Sund, jf. kapitel 3.
Stk. 3. Reglementet gælder ikke for;
- færger og andre fartøjer i rutefart,
- fartøjer i handelsflåden,
- offentlige myndigheders sejlads,
- sejlads med livredningsformål,
- erhvervsmæssigt fiskeri, og
- følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.
Stk. 4. Sejlads skal i øvrigt altid ske under iagttagelse af gældende lovgivning og fastsat regulering på
området for sejlads, herunder bekendtgørelse nr. 809 af 9. august 2019 om ikke-erhvervsmæssig sejlads
med vandscootere m.v.
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Kapitel 2
Indhold
§ 2. Sejlads med motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, jetski og lignende, samt brætsejlads, i det
omfang det er tilladt inden for 300 meter fra kysten, må alene ske med en hastighed på max 5 knob, og
skal i øvrigt ske på følgende betingelser;
- sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads,
- sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende,
- sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2. Hvis strømforholdene medfører, at et motordrevet fartøj, herunder vandscooter, jetski og
lignende, inden for 300 meter fra kysten, ikke kan manøvreres sikkert ved 5 knob, må hastigheden øges
til laveste fart der er nødvendig for sikker manøvrering.
§ 3. Sejlads med motordrevne fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende, kan
foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, når der ikke er
badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløbere og lignende ind mod kysten, skal
det træk-kende fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt 5 knob, før det drejer.
Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 18 år eller derover til udkig
for og agter.
§ 4. Sejlads fra og til kystlinjen med vandscootere, jetski og lignende, må ikke ske fra og til badestrande,
som i en kommuneplan eller lignende er udlagt til badeformål.
Stk. 2. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige veje
eller korridorer ud til 300 meter fra kysten, skal disse anvendes.
Kapitel 3
Særligt for Svendborg Kommune og Middelfart Kommune
§ 5. For kyststrækningen ud for Svendborg Kommune gælder:
Motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, jetski og lignende må maksimalt fremføres med 5 knob i
Svendborg Sund og Skårupøre Sund.
Området med hastighedsbegrænsning er afgrænset;
- i vest af en linje, der flugter den grønne sideafmærkning på Iholm Flak og vestkanten af
Tankefuld Skov,
- i øst af en linje mellem det nordøstligste punkt på Thurø og odden ret nord for,
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- mod syd af linjer mellem Grønneodde, den grønne sideafmærkning på Grønneodde og
de to lede-fyr nord for Valdemar Slot.
§ 6. For kyststrækningen ud for Middelfart Kommune gælder:
Motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, jetski og lignende må maksimalt fremføres med 5 knob i
området øst og syd for Fænø.
Området ved Fænø er afgrænset;
- i nord af en linje mellem Slotsbanken på Sudden vest for Hindsgavl og det nordligste
punkt på Fænø,
- i syd af Natura 2000 området, hvis nordlige afgrænsning forløber fra vejen ”Skrillinge
Strand”s skæring med kysten i øst til den nordlige begrænsning af det undersøiske
kabelfelts skæring af ky-sten ved ejendommen Stenderuphagevej nr. 3 i vest,
- i vest af en linje mellem Stenderup Hage Kabelbagbåke og fyret ”Tyven” Fænø FL.
WRG.5s.
Kapitel 4
Straf
§ 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.
Kapitel 5
Ikrafttræden
§ 8. Dette reglement træder i kraft den 25. marts 2021.
Stk. 2. Tidligere udsendte reglementer ophæves fra denne dato.

Politidirektøren ved Fyns Politi
Den 18. marts 2021
Lisa Vibe-Pedersen
Stabschef
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