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Sejs-Svejbæk d. 3. oktober 2018 
 
Til: 
Silkeborg Kommune 
Teknik og Miljø, Natur og Miljø  
 
Sejs-Svejbæk Lokalråds bemærkninger til forslag om etablering af et nyt isætningssted til små 
joller umiddelbart øst for De Små Fisk. 
 
Silkeborg Kommune har anmodet om Sejs-Svejbæk Lokalråds bemærkninger til at etablere et 
nyt isætningssted til små joller umiddelbart øst for De Små Fisk. 
 
Formålet i henhold til møde mellem Silkeborg Kommune, v. forstkandidat Kristian Nielsen og 
Sejs-Svejbæk Lokalråd d. 14. august 2018 af samt mail af 15. august 2018 fra Silkeborg 
Kommune, forstkandidat Kristian Nielsen, er: 
 

”Formålet med at etablere et nyt isætningssted er, at vi ønsker en bedre fordeling af 
isætninger, og især ønsker vi at tage toppen af belastningen på isætningsstedet ved 
Ludvigslyst. 
 
Det er meningen, at det skal være et lille isætningssted til små joller. Der bliver ikke 
mulighed for at få store både i vandet. Bådtrailerne må heller ikke være større, end at de 
kan hægtes af og parkeres på grusarealet. Bilen skal så parkeres på den store p-plads ved 
De Små Fisk.” 

 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd har forståelse for behovet for yderligere et bådisætningssted. Vi 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 
forholdsvis kort stykke af Gudenåen. Vores første prioritet er det igangværende projekt ”De Små 
Fisk”. 
 
Lokalrådet kan derfor ikke bakke op om bådisætning ved rondellen umiddelbart øst for De Små 
Fisk. 
 
De Små Fisk er et friluftsområde for bl.a. kanosejlere, vandrere og børnefamilier, og et grønt 
partnerskab er i gang med et projekt om fornyelse af hele området omkring De Små Fisk. 
Projektet hører under friluftstemaet, hvor samtlige tiltag handler om mennesker i aktivitet i 
naturen. Motorbåde harmonerer ikke med dette tema.  
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Lokalrådet er primært bekymret for den øgede trafik og parkering af biler og bådtrailere som 
isætningsstedet vil medføre ved parkeringspladsen ved De Små Fisk og i lokalområdet. 
Ligesom trafikken med bådtrailere skaber betænkeligheder, bør man også tage hensyn til, at 
De Små Fisk allerede er et vigtigt område for bl.a. kanosejlere. Med de nye faciliteter forventes 
De Små Fisk-området at blive endnu mere attraktiv for denne målgruppe. Der er således 
relativ megen kanosejlads på dette sted, og højsæsonen for begge brugergrupper på vandet 
falder sammen. Det virker ikke hensigtsmæssigt at presse anvendelserne sammen på samme 
sted. Derudover vil støj fra motorbåde ikke være befordrende for naturoplevelsen for vandrere 
på Himmelbjergruten, kanosejlere på Gudenåen eller overnattende i shelter og telt ved De 
Små Fisk. 

Jorn-stenen (mindesten med udhugget, rødmalet tekst, som Asger Jorn har rejst) står meget 
tæt på rondellen, og det bør tilstræbes at omgivelserne til dette stykke kultur præsenterer 
mindestenen bedst muligt. Parkerede bådtrailere harmonerer ikke med dette formål. 

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 derfor også 
overvejes som base for aktiviteten. I det hele taget er både Sejs-Snævringen og Remstrup Å 
meget belastet af bådtrafik fra alle typer af fartøjer pga. den bynære placering. 

Formentlig vil der i fremtiden være øget behov for en mere aktiv regulering af aktiviteterne på 
søerne, da trængslen i spidsbelastningsperioderne vil øges. 
 
I forhold til friluftsliv og sejlads på Silkeborg Søerne ser Sejs-Svejbæk Lokalråd derfor gerne, at 
anvendelsen af bl.a. De Små Fisk indgår i en overordnet beskrivelse og strategi for hvordan 
fremtidens friluftsliv på Silkeborg Søerne kan udøves og evt. reguleres, så alle der færdes på og 
ved søerne fortsat får en god oplevelse. Det vil være oplagt som en del af Silkeborg Kommunes 
Outdoor-strategi. En sådan strategi bør desuden indeholde beskrivelser og forslag til, hvordan 
et øget behov for bådisætningssteder kan imødekommes, således at det ikke er 
”tilfældighedsprincippet” der afgør hvor evt. nye bådisætningssteder placeres.  
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd kan i øvrigt henvise til brev af 28. august 2017 til Silkeborg Kommune 
hvor vi tidligere har kommenteret på ovenstående.  
 

Med venlig hilsen 
Anders Koed 
Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 
Mail: anders.k970@gmail.com 
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