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Hovedstaden 

J.nr. NST-551-00003 

Ref. LSN 

Den 11. marts  2020 

 

Navn og adresse 

Tilladelse til sejlads med motor på Furesøen 2020 - tilladelse nr:  XXX 

Vedlagt dette brev er årsnummeret for 2020. Faktura for tilladelsen udsendes 

omkring d. 20. marts. 

Sejlads med motor er tilladt, når nummeret er monteret og fakturaen betalt.  

Ønskes tilladelsen ikke fornyet, skal dette brev samt årsnummer returneres til 

nedenstående adresse senest 14 dage efter modtagelse.  

Vil du vide mere om Furesøen, Natura 2000, fiskeri, bundmaling til ferskvand, 

kystsikring m.m. er der hjælp at hente på Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/furesoeen/ 

 

På samme side findes også ansøgningsskema og retningslinjer for motortilladelser. 

Din tilladelse er givet ud fra de oplysninger du har meddelt om båd og motor, og er 

kun gældende for det oplyste. Udskiftning af båd eller motor kræver en ny 

godkendelse. Du kan med fordel kontakte undertegnede for en 

forhåndsgodkendelse inden køb. 

Vær opmærksom på, at båd og motor ses som én enhed, hvor bådens data afgør, 

hvilken motorstørrelse der max kan godkendes. Motoreffekten må ikke være 

større, end at båden fremdrives med max 8 knob. 

De 8 knob er hastighedsbegrænsningen på søen for alle. Nogle har tilladelse til en 

større motor, f.eks. visse klubbåde. Disse både er underlagt samme vilkår, men 

ulykker og redningsaktioner ophæver naturligvis begrænsningen. Vandskiklubben 

må naturligvis også sejle hurtigere, når de trækker en vandskiløber.   

Specielt til naboer til Furesøen: Husk at kontakte Naturstyrelsen hvis du ønsker at 

foretage noget på Naturstyrelsens ejendom, f. eks at sikre søbred, ønsker at 

beskære træer, ønsker at etablere broer, ønsker at påmontere, placere eller i det 

hele taget lave noget om på eksisterende broer m.m. 

Du kan finde ejendomsskel m.m.m. på http://www.miljoeportal.dk 

Med håbet om, at I alle får gode og udbytterige oplevelser på Furesøen. 

 

Go’ vind og med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lars Stubkjær Nielsen 

Skovfoged 

tlf. 2121 9708 mail: Lsn@nst.dk 
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