Motorkørsel og nøgleoverenskomst
Motorkørsel til dykkerområdet er ikke tilladt.
Ønsker man at køre dykkergrej ned til søen i bil, kræver
det en særskilt aftale med Naturstyrelsen.
Aftalen kan hentes på www.naturstyrelsen.dk > søg
Karlstrup Kalkgrav > nøgleoverenskomst.
Aftalen kan vedhæftes ved booking (print, udfyld, underskriv, skan og vedhæft) eller sendes med posten til
Naturstyrelsen Østsjælland. Aftalen kan også vedhæftes
bookingen efterfølgende (find bookingen under Mine
bookinger og vedhæft aftalen).

Specielt angående isdykning
En tilladelse til dykning fra Naturstyrelsen er en grundejertilladelse. Hos Solrød Kommune skal du søge en
myndighedstilladelse til at færdes på isen samt hugge
huller. Tilladelsen søges ved at sende en mail til:
teknisk@solrod.dk.
Der må kun være 2 huller i isen. Hullerne skal være
tydeligt afmærkede under brug og markeres med grankviste, inden I forlader stedet.
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Regler fra Dansk Sportsdykkerforbund skal overholdes,
hvilket bl.a. vil sige, at du skal have dykkercertifikat.

Dykning
i Karlstrup Kalkgrav

Regler for dykning i Karlstrup Kalkgrav
Dykning skal bookes mindst en uge før dykket på
booking.naturstyrelsen.dk
På bookingsiden vises godkendte arrangementer i
kalenderen med rød markering samt oplysning om dato,
tidsrum og deltagerantal.
Der godkendes kun ét dykkerarrangement dagligt.
Af hensyn til lystfiskerne, som har forpagtet fiskeriet, er
Kalkgraven fredet for dykkeraktiviteter i perioderne 1.-20.
maj og 1.-20. september.

I dette område er dykning ikke tilladt.
Afgrænsning fra redningspost i nord til
resterne af den gamle stentrappe i syd.

Den nordøstlige del af Kalkgraven friholdes for dykkeraktiviteter. Afgrænsningen er en ret linje fra redningsposten
på nordsiden til resterne af den gamle stentrappe på
østsiden.
Der kan max. tillades 8 personer i et arrangement inklusive eventuelle deltagere på land.
Der skal minimum være 2 dykkere i vandet samtidig.
Dykkere skal altid bruge dykkerbøje i vandet. Hvis dykkerne følger hinanden i vandet, er det nok med en enkelt
dykkerbøje.
Alle dykkeraktiviteter starter og slutter ved samme område ca. 15 meter syd for den gamle stentrappe. Når der
dykkes, skal der sættes dykkerflag på dette sted.
Når dykkere starter og slutter dykket, holder lystfiskere
en afstand svarende til en kastelængde (ca. 30 meter) til
startpunktet. Dykkere holder kysten rundt en afstand til
land, der svarer til samme kastelængde.
Det er ikke tilladt at fange fisk eller krebs.

Dykkersted start og slut

