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REGLER FOR SEJLADS PA ROSKILDE FJORD
Natur
Roskitde Fjord er et af
Danmarks vigtigste leve- og
yng[esteder for vandfugte. Bt.a. derfor er fjorden
ud pegei som EF-fug [ebes-

kyttetsesområde. RoskiLde
Fjord er meget lavvandet, og
der findes ca. 30 små øer og
hoLme ifjorden. Den største
ø - Eskitsø - har bakket
morænetandskab, mens de
øvrige bestå r af
strandenge, sand- og stenrev. På hotmene yngler hvert
år 10-20.000 par fugLe fordelt
på 25-30 arter.

0plevelser og f riluftstiv
Roskitde Fjord har ikke alene betydning for fugtetivet. Også menneskenes aktivitet på og omkring fjorden er stor. Fjordens mange mu[igheder for optevetser
tiltrækker mange. Fritidsaktiviteten på fjorden kan tiL tider være meget tæt med
bt.a. seltbåde, motorbåde, kanoer, kajakker og vindsurfere. Hertil kommer erhvervsmæssig sejlads f.eks. fiskeri og rutetrafik.

Bestemmelser for færdset på Roskitde Fjord
For at sikre at fjordens naturværdier ikke ødetægges, og at så mange som muligt
kan få gtæde af dem, er der derfor fastsat en række regler for faerdsten på
Roskiid e Fjord.

Reglerne findes i:
. Bekendtgøretsen om Roskitde Fjord Vildtreservat
. Bekendtgørelsen om Setsø Sø Vitdtreservat
. Bekendtgørelse om regutering af ikke-erhvervsmæssig sejtads på søterritoriet med va n dscootere
. Overfred n ingsnævnets kendelse af 16. januar 1985 - fredning af øer og holme
i RoskiLde Fjord
. Reglement for sejtads med motorbåde, vandscootere og jetski, sej[ads med
bræt mv. ud for kysten i Midt- og Vests.jæLtands politikreds
Bestemmetserne er nærmere omta[t på bagsiden, og et kort over fjorden med
de forskeltige sejla dsbestemmetser findes på midtersiderne. Der gøres opmærksom på, at der kan gæLde andre regler for sejlads bt.a. inden for havneområderne.

Bekendtgørelsen om RoskiLde Fjord Vi[dtreservat
Mitjøministeriets bekendtgøretse af 4. januar 2010
Bekendlgøretsen har i I formålat sikrc Rosk Lde Flord som yngtc , rasle og fouraqer ngsområde
for vandluqle. Bekendtgørelsen indehoLder ud ovcr bestemmelser om iærdsel, oqså r..qLer om
laqt. Særliqi udpegede områder er pålaot forbud nrod færdseI eller hast gh-.dsbcgrænsf ]ng på
8 knob Sejladsbest..mmelserne IremEår af kortet Reservatgrænserne frerngår bl a. af søkortene Roskilde F.1ord, nr. 117 Lynæs Frcdcrikssund og nr 118 Frecier kssund Rosk lde

Bekendtgøretse om Setsø Sø Vitdtreservat
Mitjø- og Energiministeriets bekendtgøretse af '15. juni 1997
Bekendtqør,.Lsen har t I formål at srkre Sclsø 5ø oo crnIqqendc [andarealer som raste- og
yngleområde for vandfugle. Bekendtgørels..n indeholder et totalforbud mod laqt oq feerdscl
ndcf for reservatets områCe Undtaget herfra er Lod:elcrcs f.erdselsan t færdseltil lods
på anlaqt sti I lfuqletårn v ldLreservat..t
Bekendtgøretse om regutering af ikke-erhverysmæssig sejtads på søterritoriet med vandscootere
Mitjøministeriets bekendtgøretse nr. 6. januar 2012
Bekendtgørelsen orflalter 5el[ads ro,"d vandscooiere, Luftp!defartø]er 0g andre rtotordrevne
sportslartøler af t lsvarende karakter, der er konst[ueret l]lat blive fremforL al personct der
står eller sidd-.r på fartølet. Der er Iorbud mod sejlads i Nalura 2000 områder I nternationalc
naturbeskyttelsesområderl, v Ldtreservaler oq fred-.d-. omeåde. DeL betyder, at vardscoolerse

lLadserforbudt størstedelen af Roskitde Flord, og

hele den delaf Roskilde Flord

derervist

på

korlel.
Fredning af øer og hotme i Roskitde Fjord
0verfredningsnævnets kendetse af 15. januar 1985
Øerne og holmene i ilorden er lørst og lrcmmest fr,odet loI at s k.e fuglcnes ynglemuiiqhecjcr
Derfor er det forbuct at _oå land på øerne og hoLmcne lra l.aprttil 15 lul ng s.mme
periode er der endvidcre forbud rrl od lærdsel inden for cn afstand på 50 rneter fro øcrne
Øerne fremgår alsamme søkort som Rosk tde Flord lbeskrevet øver:tl Adgangslorbudet
gælder ikke Eskilsø's nordvesilige del hvor adgan{l er tilladt vla molen på øens vest:ide
Regtement for sejtads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejtads med bræt mv. ud for

kysten i Midt- og Vestsjættands potitikreds
Reqlementet er udstedi m-.d ikrafttr;cden den 1.lul 2012.N,ledhj-.p66"11bekendtgørelsenr.511
af 20.luni 2005 om pol t ets s kr ng al den offentllge ordcn og beskyttelse af enkeltpcrsoner oq
Cen ofientlige s kkerhed mv. har pol t direktøren fa5tiat at scllads med motorbåde nden for cn
aistand af 300 rn fra kystclr må kun ske, når fartø1et er på vej tileller fra Land nqsptads og lartø
lerne må maks rnall lremfores med en hast qhed på 5 knob. SelLadsen skai attid foreqå vinkelret
på kyslcn. Det forudsættes endv dere al badende kke uds.ettes for f.re eller forLrlempes.
RoskiLde Amt, Frederiksborg Amt og Skov- og NaturstyreLsen har sammen udarbejdet denne samIede fremstilling af de gældentle regLer far sejlads på Roskilde Fjord. Folderen er blevet opdateret af
Roskilde Kommune i 2018.

