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Tilladelse til Gudenå Open Water til svømmestævne lørdag den 23. juni 2018.
Randers Kommune har den 30.04.2018 modtaget en e-mail om ovenstående
arrangement med start fra isætningspladsen i Nørre Å ved Fladbro, i Gudenå ved
motorvejsbroen og med mål ved Tronholmen.
Der gives hermed tilladelse til ovenstående svømmearrangement i Nørre Å og
Gudenå den 23. juni 2018 i tiden mellem kl. 9 og 14.
Svømning i Gudenåen og Nørre Å er ikke længere omfattet af Bekendtgørelsen om
ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer
fra Tørring til Randers, hvorfor Randers Kommune anviser retningslinjer for svømning
i Gudenåen på lignende vilkår, som anden færdsel i bekendtgørelsen, som: ”Sejlads
og anden færdsel i særlige tilfælde og til særlige arrangementer på Gudenåen”.
Strækningen der svømmes i, er fra Fladbro i Nørre Å, videre i Gudenåen til
jernbanebroen mod Langå og til Randes Havn, Tronholmen. Der regnes med ca. 650
deltager. Der svømmes på 3 baner med længder på 5,7 km, 2,7 km og 1 km.
Til tilladelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.
Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen skal også give tilladelse til
afviklingen af svømmestævnet. Ligeledes er det Randers Havn, der skal give tilladelse
fra Randers Bro mod Tronholmen i havne området.
Ansøgers oplysninger
Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i e- mail af 30.04.2018, hvori det
oplyses, at forholdene ikke er ændret i forhold til de tidligere år.
Natur- og Miljøs bemærkninger
Gudenå og Nørre Å er optaget som offentlige vandløb og omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3. Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden særlig
tilladelse. Vandløbene er målsat med god økologisk tilstand.
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EF-habitatdirektivet-foreløbig konsekvensvurdering
I henhold til §§ 7,8 og 11 i bekendtgørelsen 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 ansøgt kan:
 Påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
 Beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets bilag IV eller
 Beskadige planter 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 til
Natura 2000-område nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). Natura
2000-området består af:
 Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers – og Mariager fjord. Ålborg Bugt,
sydlige del) og
 Ramsarområde nr. 15 (dele af Randers – og Mariager Fjord med tilgrænsende
havområde).
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det 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 den 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 anmeldte område.
I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:
 Arter af flagermus
 Odder
 Grøn kølleguldsmed
 Markfirben
 Stor vandsalamender
 Løgfrø
 Spidssnudet frø
 Strandtudse
Odderen forekommer udbredt langs alle kommunens 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
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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 rasteområder 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
rørbevoksninger. Da I går i vandet ved Fladebro og ved motorvejen, vurderes det, at
der med dette arrangement ikke vil ske ændringer i Gudenåen eller Nørre Åens natur
tilstand og at den færdsel der vil ske ikke går udover de i Sejladsbekendtgørelsens
opstillede reguleringer, hvorfor det kan gives tilladelse til afholdelsen af
svømmearrangementet.
Vilkår
Det er en betingelse for denne tilladelse, at:
 Svømning kun må foregå i strømrenden i hovedløbet
 Op- og nedstigning i åen skal foregå efter aftale med Randers Kommune
 Ansøger orientere kanoudlejere og motorbådsklubber om arrangementet tid
og sted for at undgå problemer med anden sejlads
 Isætning og optagning af evt. følge både sker fra dertil indrettede lovlige
isætningssteder
 Motorbåde skal overholde krav i bekendtgørelsen om ikke erhvervsmæssig
sejlads og anden færdsel p Gudenåen og Nørre Å m.m.
 Følgebåde med motor skal være registreret og have et registrerings nr. eller
gæste nr. i henhold til gældende krav om motorbådssejlads på Gudenåen
 Affald og andet udstyr der kan adresseres til arrangementet fjernes efter
løbet
 Det er løbsledelsens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttet
naturområder langs ruten
 Der orienteres om infektionssygdommen Leptospirose (Weils Syge).
Bemærk at motorbåde på strækningen skal monteres med et registrerings nr. eller
gæste nr. Gæstesejlende skal købe gæstenumre til motordrevne fartøjer på adressen
www.sejladspågudenåen.dk
Denne tilladelse annonceres på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Hanne Wind-Larsen
Biolog
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