
VANDSCOOTER
Ha’ det sjovt, men vis hensyn

- Sejl vinkelret fra og til land max 5 knob

- Vær opmærksom på de badende

- Husk mindst 300 m til kysten 

- Hold god afstand til andre sejlende & ankerliggere

- Vis hensyn til dyrelivet og naturen

- Husk vesten 



INFORMATION OM SEJLADS 
MED VANDSCOOTER
Der er blevet trængsel på vandet 
Stadigt flere og flere er aktive på vandet: havsvømmere, roere, sejlende, speedbåde, 
vandscootere, havnebusser, vandtaxaer og erhvervstrafik bevæger sig på kryds og tværs 
af hinanden. ”Bløde” og ”hårde” sejlende blandes med hurtige og langsomme sejlende. 
Det gælder især ved de større byers havne.  For at det skal lykkes at skabe en god ople-
velse for alle, er det vigtigt at tage hensyn til hinanden og rette os efter de regler, der 
findes på vandet. På den måde kan vi forebygge ulykker og sikre tryghed for alle.

Vandscooterne har tiltrukket mange nye sejlere. Det føles frit at sejle vandscooter, men 
også her gælder regler. Hvis man som vandscootersejler viser hensyn til andre på vandet 
og overholder reglerne, undgår vi konflikter og kan samtidigt passe på miljøet. Her er de 
vigtigste regler, som man skal kende og overholde:



RÅD & REGLER

1. Sejl altid vinkelret fra og til 
land med max 5 knob
Hovedreglen er, at det er forbudt at 
sejle nærmere end 300 meter fra land. 
Inden for de 300 meter må man alene 
sejle vinkelret på kysten med en hastig-
hed på under 5 knob.

2. Vær opmærksom på de 
badende 
Hold god afstand til badende og 
svømmere, så skaber du tryghed for de 
andre i vandet og forebygger ulykker. 
Ved en del badestrande er der etableret 
en afmærkning af badeområdet. Denne 
afmærkning må ikke overskrides.

3. Hold altid god afstand til 
andre sejlende samt 
ankerliggere
Husk højrevigepligt for alle fartøjer og 
ubetinget vigepligt for sejlbåde og 
robåde. Udfør din vigepligt i god tid og 
med god afstand til den båd, du viger 
for. Det skaber tryghed og giver en god 
oplevelse for de andre på vandet. Du har 
også ubetinget vigepligt over for både, 
der fisker eller ligger for anker. Det er 
også her god stil at passere med god 
afstand – tænk på, at din hækbølge kan 
genere andre

4. Ha’ det sjovt, men husk altid 
mindst 300 m til kysten
Af hensyn til fugle- og dyreliv og de 
badendes sikkerhed er det påbudt at 

sejle mindst 300 meter fra kysten. 
Det mindsker også støjgener for folk på 
stranden.

5. Vis hensyn til dyrelivet og 
naturen 
Det er forbudt at sejle ind i fredede 
områder eller Natura 2000-områder af 
hensyn til fugle- og dyreliv i særligt 
følsomme områder.

6. Husk vest
Du skal medbringe rednings- eller 
svømmeveste til alle ombord og gerne 
tage dem i brug. Impactveste er særligt 
velegnede til vandscooterbrug, da de 
både beskytter mod slag fra vandet og 
giver opdrift, hvis du efterfølgende 
ender i vandet.

7. Promilleregler maks 0,5‰
Vandscootersejlads foregår ved høj 
hastighed og kræver hurtige reaktioner. 
Derfor siger loven, at føreren af 
vandscootere og speedbåde højst må 
have en promille på 0,5‰. 

8. Speedbådskort kræves
En vandscooter er et lille, kraftfuldt og 
planende fartøj, som kræver 
kompetencer for at sejle. Det kræver 
derfor speedbådskort at sejle 
vandscooter. Kortet skal medbringes 
under sejladsen. Fra 2018 kræves et 
særligt vandscooterkort.



KONTAKT
Søsportens Sikkerhedsråd 
Carl Jacobsens Vej 31 
2500 Valby 
Telefon: 7219 6212 
E-mail: info@soesport.dk 

Ændrer du adresse, e-mail og 
telefonnummer, eller har du ikke 
længere mulighed for at være 
ambassadør, så giv os besked, tak!

PRAKTISKE INFORMATIONER 

SEJLSIKKERT 
APP’EN
Med SejlSikkert app’en har du 
altid de nyeste strøm-og vindpro-
gnoser samt nyttig sikkerhedsin-
formation lige ved hånden.

DE 5 SEJLRÅD
  LÆR AT SEJLE

  HOLD DIT GREJ I ORDEN

  PLANLÆG DIN TUR

  HAV EN LIVLINE TIL LAND

  BRUG VESTEN

UDGIVET AF
Denne folder er udgivet i juli 2017 
af Søsportens Sikkerhedsråd som 
et led i en landsdækkende 
kampagne. Denne kampagne har 
til formål at fremme sikkerheden 
omkring sejlads med vandscooter 
ved at oplyse om gode råd og 
gældende regler. 


