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Vedr. sag ”Drøftelse om offentlige isætningssteder for motorbåde”, udsat på mødet 

den 7. august 2017 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har på sit møde den 16. august 2017 drøftet det, vi har læst i sagsbe-

skrivelse, bilag og Midtjyllands Avis om Silkeborg Kommunes overvejelser om offentlige isæt-

ningssteder for motorbåde. 

 

Vi noterer os, at Sejs-Svejbæk Lokalråd ikke er blevet orienteret (borgerinddragelse). Det un-

drer os, eftersom både Ludvigslyst og De Små Fisk er væsentlige arealer i vores lokalområde.  

 

Ikke desto mindre har vi nogle kommentarer til sagsbeskrivelsen mv.: 

 Projekt ”De Små Fisk”, som Silkeborg Byråd netop har bevilget midler, hører under fri-

luftstemaet, hvor samtlige tiltag handler om mennesker i aktivitet. Motorbåde falder 

meget ved siden af dette tema.  

 Erfaringer med bådisætning ved Ludvigslyst viser, at det medfører en del parkering 

med både biler og trailere. De vil hurtigt vælge at parkere på den store P-plads ved De 

Små Fisk, som er forbeholdt gæster i området, hvis ikke der gennemføres og håndhæ-

ves en meget tydelig afgrænsning 

 Rondellen ved De Små Fisk er ikke velegnet til parkering. Hvis den skal indrettes til 

parkering, så skal p-pladsen være meget diskret fra både sø og land. 

 Rondellen ligger meget uhensigtsmæssigt i forhold til vanddybden i Brassø. Det dybeste 

sted ved søbredden ligger længst mod øst, og derfor vil isætning kræve krydsning af 

hele græsarealet. Det vil spolere området totalt for andre aktiviteter.  

 Jorn-stenen er meget tæt på rondellen, og dette stykke kultur indgår i De Små Fisk-

projektet og skal beskyttes. 

 Den øgede trafik med biler og trailere vil belaste bymidten i Sejs-Svejbæk unødigt. 

 

Hvis Silkeborg Kommune insisterer på bådisætning på Brassø-siden af Sejs, vil vi foreslå en 

forhandling med Silkeborg Sejlklub v/Hattenæs for at afklare, om de pt. har ledig bådisæt-

ningskapacitet inkl. P-plads.  

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har hørt fra bådejere, at Ludvigslyst vælges som bådisætningssted, 

fordi bådfolket vil i Julsø, dvs. i den østlige del af søsystemet. Laven kunne også overvejes 

som base for aktiviteten, byen/bådisætningsstedet er end ikke nævnt i sagsbeskrivelsen. I det 

hele taget er både Sejs-Snævringen og Remstrup Å meget belastet af bådtrafik fra alle typer 

af fartøjer pga. den bynære placering. 
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Vi har forståelse for behovet for yderligere et bådisætningssted, Sejs-Svejbæk Lokalråd har 

endda nævnt det i høringssvaret vedr. kommuneplanen, men det vil være hensigtsmæssigt at 

fordele adgangen til søerne jævnt langs søbredderne og ikke presse dem alle ind på et for-

holdsvis kort stykke af Gudenåen. Vores første prioritet er projekt ”De Små Fisk”. 

 

Afsluttende vil vi bede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget overveje, at et tætbefolket byområde 

med en centralt beliggende og meget stor skole (Sejs Skole) ikke er egnet som trafikforde-

lingspunkt for hverken større eller mindre motorbåde. Vi vil fortsat bakke op om en adgangs-

begrænsning for de største både ved Ludvigslyst og henvise disse bådejere til Indelukket. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Præsius Busk 

Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 
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