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Tilstede Kirsten, Ole (vært) , Ib, Jan (ref) 

Siden sidst Etableret i løbet af sommeren 

Fast bro  

Stativ til op og nedstigning ved broen  

Lys i containeren  

Hylde til kaffemaskine  

Tag på ny container  

 

Mangler: tagrende + dertilhørende 

vandopsamlingstønde 

Introkurser + øvrige arrangementer Erfaring: Introkurser udhulede de alm 

roaftner mht deltagelse 

Introkurset udvikling: 

Forslag:  

Ændres til 2x weekenddage à 3 timer + 2-3 

hverdagsaftner. 

Kun 1 hold à 8 deltagere 

Instruktions-programmet på kurset kan 

udvikles til et mere målfast indhold. 

Vi satser i skrivende stund på Michael 

Greve og Frank Bornakke som fælles 

instruktører i 2019 

Vi satser på at finde relevant kursus til 

Michael (der har sagt ja til at komme på 

yderligere kursus i officielt regi. 

Andre arrangementer: 

Nørre Å-tur: stor udfordring – dårlig 

sejlads-vand. Kirsten skrevet brev til Viborg 

Komm/U.Wilbeck m. klage over manglende 

overensstemmelse mellem hjemmeside og 

virkeligheden. . (Se bilag af 

korrespondance) 

Regler vedr brug af klubkajakker A  

Regler nye/opstramninger skal på næste 

best. møde og fremlægges til årsmøde til 

vedtagelse. 
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Udfordringer har bl.a. været ikke 

medlemmers lån af kajak sammen med 

medlemmer. 

B  

Retningslinier for placering af klubkajakker 

på hylderne. 

Udfordringen er antal roede km ifht. hvilken 

hylde. Kan der ”reserveres”/”vindes hævd” 

på en bestemt hylde etc. 

Store badedag Udsættes til 16/9 pga ”urent” vand som 

følge af det varme vejr. Ole skriver ud til 

medlemmerne 

60+ SSIF 60+/Kjeld Meldgård har givet nogle 

officielle udmeldinger vedr. 60+`s 

benyttelse af kajakkerne. 

Udmeldinger der ikke er helt i 

overensstemmelse med kajakklubbens 

ordninger. 

Ole kontakter og beder Kjeld M. rette disse 

udmeldinger 

Standerstrygning  28/10 kl 10 

Kaffe kringle v Kirsten 

Øl/vand v Ole 

Logbog/gaver v Kirsten 

Sang Ole 

”Fugl” vandrefuglen for 

”bemærkelsesværdig” 

indsats/hændelse/el.lign gives videre. 

Ihændehaveren har frie hænder til at finde 

den nye modtager af fuglen 

Evt - De frivilliges dag. Invitation til 

deltagelse for ledere. Orientering v 

Ole. 

Næste møde 23/10 hos Kirsten 

Kl. 20 
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Bilag Nørre Å turen – efterfølgende korrespondance med 

Viborg kommune 
 

Brev fra SSIF kajak til Viborg kommune 

 

Borgmester Ulrik Wilbek. 

Viborg Kommune. 

Vedr. Sejlas på Nørreå.  

Sejs- Svejbæk Idrætsforenings Kajakafdeling var på tur på Nørreå den 28.07.18.  Afdelingen fandt efter 

søgen på internettet,  at Nørreå var interessant at besøge.  

Efter vores oplevelser på vores dagstur på Nørreå, er vi nød til at gøre opmærksom på forholdene, da de 

ikke stemmer overens med de beskrivelser, der er på nettet.  

Vi har som turleder set på nedenstående sider 

https://www.visitviborg.dk/sites/default/files/asp/visitviborg/PDF-filer/viborg_kanofolder_april_2010.pdf 

http://www.natouren.dk/noslashrrearingen.html 

http://www.udinaturen.dk/facilitet/Vejrumbro/4940 

http://www.vejrumbro.dk/borgerforening/vejrumbro-shelterplads/ 

Ud fra beskrivelserne kunne vi, der arrangerede turen, føle os trygge ved at tage en dagstur med 10 

deltagere på Nørreå uden først selv at have roet turen.   

Vi benyttede kortet, side 10 i kanofolderen, http://www.natouren.dk/, med udgangspunkt fra pkt. 1 

”Rindsholm”, den sydvestlige bred v. Gl. Århusvej.  

Møder et forsømt område. Affald ligger smidt i bevoksningen. En skrællet knallert er efterladt ved 

isætningsstedet - intet af nyere dato.   

Finder en mørnet og nedslidt bro, som vi kunne sætte kajakkerne i vandet fra.  

(Nb. Vi havde svært ved at se, hvordan en kano på betryggende vis kunne komme i vandet her.  Måske har 

der været en slisk, men den er i så fald groet til). 

Efter nogle hundrede meters sejllas møder vi et stort træ liggende tværs over åen. Træet har ligget der 

længe, og du kan hverken komme over eller under. Skrænterne ved åen er skrå og vanskelige at komme op 

af, så vi måtte ud at gå i åen, for med møje og besvær at få os selv og kajakkerne over. 

https://www.visitviborg.dk/sites/default/files/asp/visitviborg/PDF-filer/viborg_kanofolder_april_2010.pdf
http://www.natouren.dk/noslashrrearingen.html
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Vores første planlagte stop på turen var pkt. 3. ”Øst for broen” ved Vejrumbro.  Undervejs søger vi efter 

stedet, hvor åen løber på begge sider af erosionsresten Ø med de fredede Ø Bakker.  Søger, men finder ikke 

noget sted, hvor åen ”deler sig”. 

Ved ankomst til pkt. 3 ”Vejrumbro” er der ingen bro/bræt/ ophalingssliske.  En kajak vælter og en tur i 

vandet er uundgåelig.  

Vi møder en forsømt plads og shelters.  Det kunne ses, at der havde været gode intentioner, men ak !  Der 

er på kortet markeret, at der skulle være et toilet. Vi fandt intet, heller ikke skiltning dertil. 

Næste planlagte stop er pkt. 5 ”Skjern Hovedgård”.  Her er igen intet etableret, som hjælp til at komme i 

land. Møder stejle skråninger/skrænter, så det er umuligt. Vi måtte satse på næste landgangsmulighed, 

trods vi trænger til pause.  

I åen er der på hele strækningen meget frit flydende grøde. 

Vi fortsætter til pkt. 6  ”Fussingøskovene”. Her kunne vi fra åen se en pæl med skilt fra ”Natur og 

Skovstyrelsen”, som formentlig henviste til de to shelters, som da vi var kommet i land, 

kunne se længere oppe i terrænet ,  

Men igen - det er næsten umuligt at komme i land. 2 kajakker kæntrer og et par stykker må ufrivilligt i 

vandet. Åen er dyb på det sted. Vores gæt målt med pagajen er omk. 1 1/2 meter inde ved kanten. 

På land finder vi, ca. 1 meter fra bredden, nogle brædder, som sikkert har fungeret som ophalingssliske på 

et tidspunkt, men ak !. 

På  næste strækning mod pkt. 8 ”Fladbro” kommer vi til et sted, hvor åen svinger. Her er åen spærret af 

grøde, som har pakket sig i åens bredde og i en bremme på ca.10 meter og ca. 40 cm tykkelse. Efter nogen 

tid og med meget møje og besvær får vi banet os vej forbi helt ude ved kanten. Knap havde sidste mand 

forceret grøden før den begyndte at bevæge sig/flyde med strømmen.  

Vi kunne ro fra ”grødebjerget” som flød med strømmen, men hvad med en kano ? 

Umiddelbart før Fladbro møder vi endnu en forhindring. Her er en trærist anbragt på tværs af åen, en 

foranstaltning, så grøden ikke flyder ud i Gudenåen, tror vi , da der står en maskine på land til at hente 

grøde op af åen med.    

Træristen - fuldstændig tankeløst foranstaltning i forhold til,  at der er sejlende gæster på åen.  Vi fik kantet 

os forbi – kan ikke lade være at tænke på, hvad med en kano ? men uanset hvad er det ikke noget at byde 

”gæster” på åen. 

Pkt. 9 ”Fladbro”. Her møder vi for første og eneste gang et ophalingssted,.  Fladbro var turens endemål for 

os. 

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Jylland/%c3%98
http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Jylland/%c3%98_Bakker
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Generelt :  

Beskrivelser på internettet er direkte misvisende. Det i utrygt og uvenligt, at forholdene er, som de er.   

Vi kom helskindet til endemålet, men hvad med ”Den lille familie i kano”, som I ”reklamerer for” i jeres 

materiale ?  Det kan ikke lade sig gøre.  Der mangler foranstaltninger til at komme af og i kanoen/kajakken, 

ligesom der er for få muligheder for at komme i land på strækningen. 

Ingen af de afmærkede isætningssteder på kortet var tilgængelige – ej heller punkterne 2,4 og 7, som vi 

ikke havde planer at gøre brug af .  

Der mangler simpel skiltning på åen til stederne, som er afmærket på jeres kort.  F.eks. også til stedet, hvor 

åen deler sig og løber på begge sider af erosionsresten Ø med de fredede Ø bakker.  

Det er trist, når man gerne vil ud at opleve og have fornemmelse af landskabet man bevæger sig i, når så 

forventningerne ikke indfries. 

På bestyrelsens vegne 

Sejs-Svejbæk Idrætsforening kajakafdeling 

Kirsten Kristensen 

 

Svar fra Viborg kommune 

 
Bemærkninger over forholdene for en sejltur i kajak på Nørreåen 
Tak for jeres henvendelse i mail af 7. august 2018 til borgmester Ulrik Wilbek om 
sejladsmulighederne på Nørreåen. Borgmesteren har bedt forvaltningen svare på 
jeres henvendelse. 
I har ret i, at der ikke er så mange og udbyggede faciliteter til sejlads med kanoer 
og kajakker på Nørreåen. 
Det skyldes blandt andet, at der ikke har været/er den store interesse fra hverken 
udlejere eller brugere (som ofte er lokale med egen båd, som kender åen og 
faciliteterne og deres stand). 
Vi kan i Viborg Kommune selvfølgelig kun kommentere de oplysninger og forhold, 
som vi er ansvarlige for, og hvor vi er afsendere, og vi kan derfor ikke kommentere 
indholdet på f.eks. private hjemmesider, herunder også det kort I har taget 
udgangspunkt i. Med det forbehold, har vi følgende bemærkninger: 

Nogle af facilliterne for kano- og kajaksejlere langs Nørreåen er anlagt 
tilbage i Viborg Amts tid før 2007, mens andre er anlagt på lokalt, privat 
initiativ. 

Viborg Kommune har ”arvet” de amtslige faciliteter langs åen og har 
dermed ansvaret for dem. Vi har p.t. pga. forholdsvis begrænset brug ikke 
lagt et serviceniveau som ved fx. Gudenåen. Derfor er ikke alle faciliteter i 
den bedste stand, men vi vurderer at de, selvom de er af lidt ældre dato, 
stadig er i brugbar stand. 

Som sagt er det ikke alle faciliteterne langs åen, der er kommunens, det 
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gælder fx. shelterne ved Vejrumbro, der er borgerforeningens. 
Viborg Kommune har ansvar for faciliteter indtil kommunegrænsen (ca. 4 

km vest for Ålum), mens Randers og Favrskov Kommuner samt 
Naturstyrelsen har ansvaret for resten af strækningen indtil Randers. 

Vedligeholdelsen af vandløbet Nørreåen er kommunens ansvar, og hvis 
der er træer eller grøde, der spærrer, er det vores opgave at fjerne det. Det 
kan ikke undgås, at der vil være grøde lige de dage, hvor der foretages 
grødeskæring. Og det lyder til, at I har taget turen netop én af disse dage. 
For en anden gangs skyld kan oplysninger om tidspunkter for 
grødeskæring findes på denne side: 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-ogvandloeb/ 
Vandloeb/Hvor-skaerer-kommunen-groede/Noerre-aa. 

Vi er enige i, at informations- og markedsføringsmaterialet om kano- og 
kajaksejlads på Nørreåen er meget uensartet og trænger til en opdatering. 
Vi vil derfor inden sæson 2019 sørge for, at det tilgængelige materiale, vi 
er ansvarlige for, er opdateret. Den pt. mest opdaterede udgave er denne: 
Kirsten Kristensen 
Sejs-Svejbæk Idrætsforenings kajakafdeling 
kirsten@kptk.dk 
2 
http://www.sejladspaagudenaaen.dk/media/107198/gudenaasystemet_kan 
o_kajak-og-robaad_2018_dk_online.pdf. 
Afslutningsvist er vi kede af, at I har haft en dårlig oplevelse på Nørreåen. Men vi 
er taknemmelige for, at I har påpeget udfordringerne, så vi kan arbejde videre med 
dem. 
Håber det er svar nok. 
Hav en god sensommer. 
Med venlig hilsen 
Jann Ribergaard 
Biolog/naturformidler 


