
Sejlads på Voer Å

Velkommen til åen!
Voer Å har sit udspring i Jyske Ås og munder 
ud i Kattegat ved Voerså. Åen er sejlbar fra 
Skæve Bro, sydvest for Skæve Kirke til ud-
løbet ved Voerså, en strækning på godt 22 
km.

En sejltur på Voer Å er en rigtig god naturop-
levelse igennem et varieret og fl ot landskab 
i Vendsyssel – og for bedst muligt at sik-
re oplevelsen for fremtiden, er der sat nogle 
enkle regler for, hvordan og hvornår der må 
sejles. Følg reglerne, og du får en dejlig tur 
på åen, uden at skade naturen eller genere 
lodsejerne langs bredderne.

Du kan medbringe dit eget fartøj eller leje 
en kano, vandcykel eller båd hos Voerså Ka-
no-, Vandcykel- og Bådudlejning, tlf. 98 46 
00 51 eller leje en kano hos Præstbro Kano-
udlejning, tlf. 98 86 73 72 / 40 96 73 72.

Ordensreglement!
Det er tilladt at sejle på Voer Å, hvis du føl-
ger disse regler:
•   Det er tilladt at sejle på åen med fartøjer 

uden motor som kanoer, robåde, kajak-
ker, vandcykler m.v. Vandløbet er sejlbart 
med kano og kajak fra Skæve bro. Det an-
befales at sejlads med robåde og vand-
cykler først foregår fra Fæbroen.

•   Motorsejlads er tilladt på strækningen fra 
Hængebroen (st. 4.210 m) til udløbet i Kat-
tegat (st. 0 m). Fra Hængebroen (st. 4.210 
m) til Voerså Bro (st. 704 m) må man ikke 
sejle hurtigere end 3 knob (ca. 5,4 km/t), 
og fra Voerså Bro (st. 704 m) til udløbet i 

Kattegat (st. 0 m) må man ikke sejle hur-
tigere end 5 knob (ca. 9 km/t).

•  Vandscootersejlads er ikke tilladt.
•    Isætning af våde fartøjer i åen er ikke til-

ladt af hensyn til risikoen for spredningen 
af fi skesygdomme.

•   Udlejningsfartøjer og fartøjer, som tilhø-
rer skoler, spejdere, foreninger m.v., skal 
registreres for at få adgang til sejlads på 
åen. Registrering kan kun ske, hvis man 
er bosiddende i Frederikshavn eller Brøn-
derslev Kommuner, og kan kun ske ved 
skriftlig henvendelse til vandløbsmyndig-
heden i Frederikshavn Kommune. 

•   Åen er sejlbar på strækningen fra Skæve 
Bro (st. 22.467 m) til udløbet i Kattegat 
(st. 0 m), når vandstanden i åen er over 
det markerede felt på markeringspælene, 
som er opsat ved Skæve Bro (st. 22.467 m) 
og Idskov Bro (st. 19.096 m). Hvis vand-
standen i åen er under det markerede felt 
på markeringspælene, anbefales det, at 
sejladsen foregår længere nedstrøms af 
hensyn til åen og af hensyn til fartøjer der 
let kan blive beskadiget. Turen kan f.eks. 
startes ved den næste ophalerplads ned-
strøms i åen, se oversigtskortet.

•    Fra 31. september til 30. april anbefales 
det er der ikke sejles på strækningen op-
strøms Idskov Bro på grund af fi skenes 
gydning.

Der er placeret markeringspæle for afl æsnng 
af vandstanden på ophalerpladserne ved 
Skæve Bro og ved Idskov Bro.

•   Der må sejles hele året rundt, fra kl. 6.00 
til solnedgang.

•    Der må ikke sejles med sammenbundne 
fartøjer og der skal holdes afstand mel-
lem dem. 

•  Konkurrencesejlads er ikke tilladt. 
•   Der skal tages hensyn til udsatte fi skered-

skaber. 
•   Der må ikke larmes - f.eks. med med-

bragte ghettoblastere. Lad naturen skabe 
lydene. 

•   Affald skal tages med til rastepladsernes 
renovationssække. 

•   Der må kun tændes bål på de anviste ra-
ste- og overnatningspladser. 

•   Af hensyn til dyrelivet må hunde ikke 
medtages. 

•   Brug toiletterne på raste- og overnat-
ningspladserne. 

•   Fiskeri: Der må ikke fi skes fra fartøjerne. 
Hvis du vil fi ske fra bredden, kræver det 
fi sketegn samt dagkort til den del af åen, 
du ønsker at fi ske i. Sportsfi skerforenin-
gen henviser til salgssteder af dagkort i 
bl.a. Voer Å på deres hjemmeside: www.
sportsfi skeren.dk/info/fi skevand

•   Overnatning udenfor de anviste raste- og 
teltpladser, må kun ske med bredejerens 
tilladelse. 

•   Fartøjer må ikke landsættes uden for de 
dertil beregnede faciliteter.

•   Landgang er kun tilladt ved ophalerplad-
serne. 

Reglerne er udarbejdet på baggrund af udkast til regu-
lativ for sejlads på vandløbet Voer Å – vedtages af Brøn-
derslev og Frederikshavn byråd 2007.
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