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Oplysning om reglerne for vandscootersejlads  

 
 
Slagelse Kommune har fået en forespørgsel fra Grundejerforeningen vedrø-
rende reglerne for sejlads med vandscootere. 
 
Sejlads med vandscooter er reguleret af en bekendtgørelse (vedlagt). 
 
I forhold til Bisserup er hele kysten udpeget som internationalt naturbeskyt-
telsesområde og ikke-erhvervsmæssigt sejlads med vandscootere m.v. er 
derfor ikke tilladt, se kortbilag. 
 
Kommunen kan ved særlige arrangementer for almenheden give dispensati-
on. Konkrete anmeldelser af overtrædelsen som bliver givet til Slagelse 
kommune vil blive sendt videre til politiet. 
 
Jeg har dags dato talt med Politiet i forhold til hvad Grundejerforeningen kan 
gøre i tilfælde af overtrædelse af dette.  
Politiet oplyser, at det er vigtigt for dem ved en anmeldelse, at der kan iden-
tificeres et sted hvorfra aktiviteten foregår på land. 
 
På politi.dk findes en funktionspostkasse, som hedder Tip Politiet. Hvis 
Grundejerforeningen ønsker at gøre brug af denne anbefaler de, at I ved-
hæfter billede af sejlerens bil med nummerpladen samt en klar adresse for 
observationen og parkering af bilen. Politiet vil derefter kontakte bilens ejer 
og oplyse om reglerne. 
 
Hvis der er tale om et vedvarende problem som ikke kan løses med dialog 
anbefaler politiet at vi laver et samarbejde med lokalpolitiet, som så kan til-
kalde deres enhed for maritim indsats. Til dette vil det være godt med en 
registrering af den ulovlige sejlads. Frekvens, sted mv.  
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Både Politiet og jeg håber at de medsendte oplysninger kan være med til at 
oplyse om reglerne lokalt, således at der ikke sker overtrædelser af reglerne.  
 
Er der behov for yderligere oplysninger er I velkomne til at tage kontakt. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Charlotte Jørgensen 
Biolog 
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Al skravering viser område med forbud mod vandscootersejlads 


