
Hvad skal du være opmærksom på?
Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Beskyttet natur (§3 – natur)
Bræmmer med siv langs sø og å, samt arealer på land med naturlig vege-
tation, er registreret som beskyttet natur. Disse steder må der ikke foreta-
ges ændringer i tilstanden (jordbearbejdning, gødskning, tilplantning mv.). 
På kommunens hjemmeside kan du se, om der er beskyttet natur på din 
sømatrikel ved at indtaste din adresse i søgefeltet på det vejledende kort.

Du kan hjælpe naturen ind
Med enkle virkemidler kan du bidrage til at forbedre naturindholdet og få 
mere dyreliv på din sømatrikel af isfugle, oddere, guldsmede  
og lappedykkere: 

•  Giv plads til vilde planter der etablerer sig naturligt langs søbredden  
   (fx tagrør, gul iris og mjødurt)  

•  Bevar de gamle træer. De holder på bredden og giver bedre mulighe-    
   der for dyreliv i vandet og langs bredden 

•  Slå græsset mindre, så du får natureng ved søbredden

Vil du vide mere eller har du spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvad du må, eller hvordan du søger tilladelse, kan du kon-
takte kommunen ved at sende en mail til teknisk@silkeborg.dk eller ringe 
på tlf. 89 70 10 00. Du kan også finde mere information på kommunens 
hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

 
 

 

Søgrund i 
Silkeborg Kommune



I Silkeborg Kommune har vi noget af landets flotteste natur med  
mange søer og skove. Den natur skal vi passe på. Din ejendom har en 
unik beliggenhed ved vandet, og der er derfor en række regler, som du 
skal være opmærksom på. 
 
 
 
 
 
 

 
Broer, bolværk og lignende anlæg
Der må ikke etableres nye broer, bolværk eller andre anlæg i vandet eller 
ved bredden uden forudgående tilladelse fra kommunen. Hvis du ønsker at 
ændre udformningen på et eksisterende anlæg, kræver det også tilladelse. 
Silkeborg Kommune har retningslinjer til broer og andre anlæg, hvor du kan 
læse mere om mulighederne for etablering af anlæg. Du kan finde retnings-
linjer og ansøgningsskema på kommunens hjemmeside.  
 
 
 
 

 

Bådregistrering
Alle motorbåde skal registreres inden de søsættes i Gudenåsystemet. Det 
koster 200 kr. årligt. Registrering skal ske på www.sejladspaagudenaaen.
dk. Bådregistret er et vigtigt værktøj for både politiet og kommunerne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekæmpelsesmidler og maling
Der må ikke tilføres giftstoffer til søer og vandløb. I umiddelbar nærhed af sø 
og åer må der derfor ikke anvendes midler til bekæmpelse af plantesygdom-
me, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst. Ukrudts-
midler, som f.eks. Roundup, er giftigt for organismer i vandmiljøet. Anvender 
du midler til fjernelse af alger eller bruger du maling på broer og lignende, 
skal du være opmærksom på at anvende midler, som er tilladt i ferskvand.  
 
Gødskning
Opblomstring af alger er desværre et tilbagevendelse problem i mange af 
vores søer. De mange alger skyldes overskud af næringssalte fra f.eks. 
havegødning, spildevand m.v. Du kan derfor hjælpe søerne ved ikke at 
gødske i nærhed af vandet. 

Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering af haver eller andre arealer ved 
søer eller åer uden forudgående dispensation fra kommunen.


