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Dispensation til afholdelse af DM i langdistance kaproning på Gudenå til
motorvejsbroen d. 19. maj 2018.
Randers Kommune har den 11. februar 2018 modtaget en ansøgning til afholdelse af
1. afdeling af DM i langdistance kaproning i Randers Havn og op til motorvejsbroen i
Gudenå.
Randers Roklub får hermed dispensation til ovenstående arrangement.
Dispensationen er meddelt i medfør af Bekendtgørelse nr. 148 af 24-02-2016 om ikke
erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenå med sidevandløb og søer fra
Tørring til Randers og efter bekendtgørelsens § 6.
Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.
Ansøgers oplysninger
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen af 11. februar
2018.
Arrangement er anmeldt til at foregå lørdag den 19. maj i tidsrummet fra kl. 9.30 til
ca. 18.00.
Konkurrencen er delt i 2 afdelinger én om formiddagen med 30 både og én om
eftermiddagen med 15 både.
Formiddages rute er på 10 km med start fra Randers Roklub ud i havnen og tilbage i
Gudenåen med vending rundt om Krukkeøen.
Eftermiddagens rute er fra roklubben med roning i havnen ind i Gudenåen til
motorvejsbroen, hvor der vendes.
Der roes efter Dansk Forenings for Rosports langdistance kaproningsreglement.
Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Natur- og vands bemærkninger
Gudenåen er omfattet naturbeskyttelseslovens §3. Naturtilstanden må derfor ikke
ændres uden særlig tilladelse. Bekendtgørelse 2016-02-24 nr. 148 om ikke
erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen m.m. vil være gældende for
aktiviteten.
EF-habitatdirektivet – foreløbig konsekvensvurdering
I henhold til §§ 7, 8 og 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med administrationen af
naturbeskyttelsesloven foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:
 påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
 beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets bilag IV eller
 beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag
IV.
Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 10 km
kilometer til Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager
Fjord. Natura 2000-området består af:
 Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) og
 Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde, Ålborg Bugt,
sydlig del) og
 Ramsarområde nr. 15 (Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende
havområde).
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de
arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV
I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal
ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for
de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer
dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.
Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være
usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.
I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:
 Arter af flagermus
 Odder
 Grøn kølleguldsmed
 Markfirben
 Stor vandsalamander
 Løgfrø




Spidssnudet frø
Strandtudse

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder.
Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre
vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den
findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store
rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster
i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er
hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte forventes
ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.
Begrundelse for afgørelsen
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at aktiviteten kun finder sted på Gudenåens frie
vandspejl koncentreret i strømrenden indenfor et kort tidsrum og ikke i siv- og
rørbevoksede vandområder. Da isætning og optagning af både finder sted ved
roklubben udenfor Gudenåen, vurderes det, at der med dette arrangement ikke vil
ske ændringer i Gudenåens naturtilstand, og at den færdsel der vil ske ikke går
udover de i Sejladsbekendtgørelsens opstillede reguleringer, hvorfor der kan gives
dispensation til afholdelsen af arrangementet.
Det henstilles, hvis I efterfølgende planlægger større arrangementer, at disse holdes
fra slutningen af juni af hensyn til fuglenes yngletid.
Betingelser
Det er en betingelse for denne dispensation, at
• Sejladsen på Gudenåen gøres så hensigtsmæssig som muligt
• Kanoudlejere og motorbådsklubber orienteres om arrangements tid og sted
for at undgå problemer med anden sejlads
• Sejlads kun sker i udstukne baner på frie vandområder
• Isætning og optagning af både sker fra roklubbens broanlæg
• Motorbåde overholder de i bekendtgørelsen om ikke erhvervsmæssig sejlads
og anden færdsel på Gudenåen m.m.
Det er løbsledelsens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttet natur områder langs
ruten.
Bemærk at ikke registrerede motorbåde skal have et registrerings nr. eller gæste nr.
Gæstesejlende skal købe gæstenumre til motordrevne fartøjer på
http://www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade
Henstillinger
Det henstilles, at henkastet affald fjernes fra ruten.

Andre tilladelser
Vi skal gøre opmærksom på, at du evt. skal have tilladelse fra Randers Kommune,
Kulturforvaltningen til brug af Justesens Plæne.
Denne dispensation sendes til orientering for Randers Havn, hvilket dog ikke betyder,
at der automatisk gives tilladelse til sejlads i havnen og Randers Fjord. Den skal I selv
indhente.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf.
naturbeskyttelseslovens § 86.
Hvem kan klage?
- ansøgeren,
- ejeren af ejendommen,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur
og miljø eller rekreative interesser som formål.
Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, søg
efter ”klageportalen”. Du kan også finde link til klageportalen på hjemmesiden
www.nmkn.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.
Klagen skal være indgivet inden den 3. maj 2018 dvs. fire uger efter denne afgørelse
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i
Klageportalen.
Når du klager, skal betales et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort
på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får medhold i klagen.
Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk
eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900
Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.
Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?
En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse

ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over
afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra
modtagelsen af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Med venlig hilsen

Hanne Wind-Larsen
Biolog
Kopi til:
Miljøstyrelsen, e-mail: mst@mst.dk
Friluftsrådet, e-mail: oestjylland@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Randers, e- mail: dnranders-sager@dn.dk
DOF-Randers, e- mail: Randers@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, e- mail: dbf.oestjylland@gmail.com
Ved fiskevande
Landbrugs- og fiskeristyrelsen, e- mail: INSPEKTORATOEST@lfst.dk
Dansk Sportsfiskerforbund, e- mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Sportsfiskerforbund, e- mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Sportsfiskerforbund, e- mail: ta@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Sportsfiskerforbund miljøkoordinator, e-mail: ankjaeroe_torben@hotmail.com
Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: erling@e-frahm.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund - Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Ved sager nær Randers Havn:
Randers Havn, e-mail: mail@randershavn.dk
NBL § 16 – kun sejlbart vand
Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk

