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Tilladelse til motorsejlads på Furesøen 2021 - tilladelse nr:  NR 

Vedlagt dette brev er årsmærkat for 2021. Husk at tage det ud før kuverten smides væk. 
Faktura for tilladelsen udsendes omkring d. 20. marts. 
 
Sejlads med motor er tilladt, når mærkaten er monteret og fakturaen betalt.  
Ønskes tilladelsen ikke fornyet, skal dette brev samt årsmærkat 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/ 
Her findes også et link til ”Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen”, BEK nr 933 af 
27/06/2016.  
 
Specielt vil jeg her i årets brev nævne §5 i bekendtgørelsen: 
 
”Stk. 3. Brug af musikinstrumenter, radio, højttalere eller lignende må kun finde sted, 
hvis det ikke giver anledning til ulempe for andre.” 
 
Sommeren igennem har mange oplevet høj musik omkring og på Furesøen, og oplever 
man at det er til ulempe skal man kontakte politiet.  
 
Ansøgningsskema og retningslinjer for motortilladelser findes ligeledes på 
Naturstyrelsens hjemmeside om Furesøen.  
 
Din motortilladelse, som er meddelt ud fra de oplysninger du har oplyst i 
ansøgningsskemaet, 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. 
 
Det Naturstyrelsen har registreret for din tilladelse er: 
 
Havn 
Type 

Hvis feltet er tomt eller oplysningerne ikke er korrekte skal du kontakte Naturstyrelsen, 
så bådregistret kan blive opdateret. 
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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.   
 
Af nummeret på motorbådstilladelsen fremgår hvilken havn og/eller kategori tilladelsen 
er knyttet til. Her er oversigten:  
 
Antal udstedte motortilladelser til sejlads på Furesøen 
Der er i alt udstedt ca. 400 motortilladelser:  
150 motorbådstilladelser til private bredejere.  
68 motorbådstilladelser til Lystfiskeriforeningen (aftalt kvote).  
38 motorbådstilladelser til Yachtklubben ”Furesøen” (aftalt kvote).  
40 motorbådstilladelser til øvrige klubber, følgebåde, dommerbåde, beredskab, søopsyn m.v.  
75 hjælpemotortilladelser til sejlbåde.  
30 elmotortilladelser. 
 
Nummeret fortæller type og hjemhavn 
001 til 069: Fartøjer med opgaver for myndigheder, opsyn, erhverv m.m.  
070 til 199: Private bredejere i Furesøen og Vejlesø 
200 til 271: Lystfiskeriforeningen, klubbåde og medlemmer 
300 til 340: Yachtklubben ”Furesøen”, klubbåde og medlemmer 
341 til 399: Yachtklubben ”Furesøen” – hjælpemotor (sejlbåde) 
400 til 439: Farum Sejlklub – klubbåde og hjælpemotor (sejlbåde) 
445 til 450: Furesøbad 
451 til 460: Frederiksdal kanal 
476 til 489: Birkerød Sejlklub – klubbåde og hjælpemotor sejlbåde 
500 til 538: Grundejerforeninger m.m. 
600 til 636: Elmotortilladelser 

Specielt for 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 eller ændre en eksisterende bro etc. 
På http://www.miljoeportal.dk kan man bl.a. finde sin ejendom og på luftfoto se, hvor 
ejendomsgrænsen til Naturstyrelsen (Furesøen) findes. 
 

Med håbet om, at I alle får gode og udbytterige oplevelser på Furesøen. 
 
Venlig hilsen  
 
 
 
Lars Stubkjær Nielsen 
+45 72 54 33 17 
LSN@nst.dk 

http://www.miljoeportal.dk/
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