
 
 
Regler for sejlads, bådoplæg og isætning af både i og ved Slivsø:  

• Det er ikke tilladt at sejle, isætte eller oplægge både af andre typer eller på anden måde end beskrevet nedenfor 
• Naturstyrelsen kan give dispensation fra reglerne og ændre dem efter behov. 

 
 

Sejlads 
 
Sejlbåde, gummibåde, windsurfere, kite-surfere, jet-ski og isbåde 

• Sejlads er ikke tilladt på Slivsø. 
 

Kanoer og kajakker 
• Sejlads er tilladt for alle. 
 

Belly Boats 
• Sejlads er tilladt for alle. 

 
Robåde 

• Sejlads er tilladt for Slivsø Bådelaug med op til 12 både  
• Sejlads er tilladt for nabolodsejere med jord ned til Naturstyrelsens bredareal langs Slivsø der hver må sejle med en robåd. 

Det drejer sig om ca. 7 lodsejere hvor matrikelnumrene fremgår af tillæg til regulativ for Hoptrup Å. 
 

Motorbåde 
• Sejlads er som udgangspunkt ikke tilladt. Dog kan nabolodsejere (som nævnt ovenfor under sejlads med robåde), der er over 

60 år eller har et handicap som gør at de ikke kan ro en båd, efter ansøgning få en personlig dispensation til sejlads med el-
motor på max 2½ knob.   

 
Sejladsfri områder 

• Sejlads i eller igennem de to sejladsfri områder er ikke tilladt  
• Det er ikke tilladt at sejle i tagrørsbevoksninger.  
 

Tidspunkter 
• Det er tilladt at sejle hele året og alle døgnets timer på søen. 

 
 
Oplæg af både 

• Slivsø Bådelaug må have indtil 12 medlemsrobåde liggende ved pumpehuset 
• Hver nabolodsejer (som nævnt ovenfor under sejlads med robåde), kan efter nærmere aftale få lov til at have en enkelt båd 

liggende på Naturstyrelsens areal.  
 
 

Isætning af både 
• Enhver må sætte kanoer, kajakker og Belly Boats i søen ved Johannes Carlsens Plads (udløbet fra Slivsø) og for enden af 

vejen Slivsø ved Hoptrup  
• Slivsø Bådelaug må desuden sætte både i vandet ved pumpehuset 
• Nabolodsejere (som nævnt ovenfor under sejlads med robåde), må desuden sætte både i vandet derfra hvor de har fået lov 

at have bådene liggende på Naturstyrelsens areal.  
 

 
Regler for bådebroer i Slivsø 
Den eneste bådebro der er tilladt i Naturstyrelsens del af Slivsø er bådebroen ved pumpehuset. 


