Aftale med kano- og kajakklubber i hovedstadsområdet
om sejlads på Farum Sø

J.nr. NST-551-00017
Ændret pr. Maj 2020

Reglerne om færdsel på Farum Sø findes i ”Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum
Sø” (BEK nr 925 af 27/06/2016)
§ 3. Færdsel med kanoer og kajakker kortere end 7 m er tilladt for bredejere i Farum Sø og Furesø
uden særlig tilladelse samt medlemmer af en organiseret kano- eller kajakklub i hovedstadsområdet.
De enkelte klubber skal forinden have indgået en aftale med Naturstyrelsen. Medlemmer skal på
forlangende af Naturstyrelsens repræsentant kunne fremvise gyldigt legitimationskort udstedt af
klubben.
§4, stk.4. Det er ikke tilladt at afholde nogen form for konkurrencer eller stævner.

1. Aftalens parter

Naturstyrelsen indgår aftale med nedenstående klub, ved dennes formand, om de enkelte
klubmedlemmers sejlads med kanoer og kajakker på Farum Sø.

2. Aftalens omfang

Aftalen omfatter foruden teksten i bekendtgørelsen også anden relevant lovgivning, herunder
Naturbeskyttelsesloven. Såfremt klubben har en ordning med klubstander, skal stander føres ved
sejlads i Farum Sø.
Ved overtrædelse af reglerne kan Naturstyrelsen sætte klubbens medlemmer i karantæne. Det er
klubbens ansvar at medvirke til, at dens medlemmer overholder reglerne samt at medvirke til at løse
eventuelle konflikter. Naturstyrelsen kan ophæve aftalen med klubben, såfremt det skønnes, at
klubben ikke medvirker til, at reglerne overholdes.

3. Aftalens ophør
Aftalen er gældende når begge parter har underskrevet aftalen og indtil videre. Aftalen kan af begge
parter opsiges med en måneds varsel til en 1. januar.
Klubbens navn:

………………………………………………………

Klubbens adresse:

………………………………………………………

Antal medlemmer / antal kanoer / antal kajakker: …….. / …….. / ……..
Formandens navn og adresse: ………………………………………………………..
E-mail klub /email formand: …………………………………………………………
Denne aftale udfyldes, underskrives og sendes med post eller mail til nedenstående adresse

Som bruger (klubbens formand

For Naturstyrelsen

…………………………., den …………

………………………, den …………..

…………………………………………………….

………………………………………………..
Skovfoged Lars Stubkjær
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