
 

 

  

 

Reglement for sejlads med motordrevne fartøjer herunder vand-

scootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningerne i 

Midt- og Vestjyllands Politikreds 

(Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 3) 

 

§ 1. Reglementet gælder for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski og lignende 

fartøjer samt for brætsejlads indtil 300 meter ud fra kyststrækningerne i Midt- og Vestjyllands 

Politikreds, og for den lokale forbudszone i Struer Bugt, jf. bilag 1. 

Stk. 2. Reglementet gælder ikke for  

1) færger og andre fartøjer i rutefart,  

2) fartøjer i handelsflåden,  

3) registrerede fiskefartøjer 

4) offentlige myndigheders sejlads med livrednings- eller kontrolformål og  

5) følgebåde ved organiseret trænings- og kapsejlads. 

Stk. 3. Sejlende skal ud over dette reglement iagttage lovgivningen og anden fastsat regulering 

af sejladsen af hensyn til naturbeskyttelse, vildtpleje, fredning, havnereglementer mv. For sej-

lads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer henvises særligt til reglerne i bekendtgørelse 

om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. 

 

§ 2. Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement. 

Stk. 2. Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde. 

 

§ 3. Sejlads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer må ikke ske fra og til kystområder, 

der er udlagt som kommunale badestrande. 

Stk. 2. Såfremt en kommune har anlagt faste landingspladser, eller ved markering har fastlagt 

særlige ruter eller korridorer for vandscootere, jetski og lignende fartøjer ud til en afstand af 

300 m fra kystlinjen, skal disse anvendes under sejladsen. 

Stk. 3. Den enkelte kommune kan efter en konkret vurdering dispensere fra stk. 1 og 2 til ar-

rangementer af interesse for almenheden, som afvikles i kommunen. 

Stk. 4. Vandscootere, jetski og lignende fartøjer må ikke benyttes i den lokale forbudszone i 

Struer Bugt, som vist i bilag 1. 
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§ 4. Inden for en afstand af 300 meter fra kystlinjen må sejlads med motorbåd, herunder vand-

scooter, jetski og lignende kun foregå med en fart af højst 5 knob, jf. dog stk. 2, og § 5.  

Stk. 2. Hvis strøm- eller vindforhold medfører, at fartøjet ikke kan manøvreres sikkert ved en 

fart på højst 5 knob, må farten øges til den laveste fart, der er nødvendig for sikker manøvre-

ring.  

Stk. 3. Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski mv. samt sejlads med bræt og 

lignende må ikke være til hindring eller ulempe for badende eller for anden sejlads, ligesom 

sejlads ikke må medføre unødig støj til ulempe for andre.  

 

§ 5. Sejlads med fartøjer, der benyttes som trækkraft ved start og afsætning af vandskiløbere og 

lignende, kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinen. 

Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der 

ikke er badende eller sejlende i sejlretningen. 

Stk. 2. Det trækkende fartøj, skal være bemandet med minimum 2 personer på 18 år eller der-

over til udkig henholdsvis for og agter ud. Den ene person kan være føreren af fartøjet. 

Stk. 3. Ved afsætning af vandskiløbere og lignende ind mod kysten skal motorbådens fart være 

nedsat til højst 5 knob, før der foretages drej.  

 

§ 6. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde. 

 

§ 7. Reglementet træder i kraft den 15. oktober 2021.  

Stk. 2. Midt- og Vestjyllands Politis sejladsreglement af den 1. juli 2012 ophæves ved dette 

reglements ikrafttræden. 

  

Midt- og Vestjyllands Politi, den 12. oktober 2021. 

 

Helle Kyndesen 

politidirektør 
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