
Sejlads i Karrebæk og Dybsø Fjord 
samt Karrebæksminde Bugt 

- regler for båd med motor

På havet er der som udgangspunkt fri færdsel, så længe du 
overholder sejladsreglerne. De gælder for alle fartøjer på van-
det - også motorbåde. Ved Karrebæk og Dybsø Fjord er et rigt 
fugleliv og populære strande. Derfor er der begrænsninger.

Du kan læse alle reglerne på 
                         www.naestved.dk/sejlads

Her er en oversigt over nogle vigtige regler, når du sejler med 
motor:

300 m fra kysten
- Fra den 1. maj til den 30. september er det forbudt at sejle 
med mere end 5 knob 0-300 m fra kysten.

Dybsø vildtreservat
- Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er 
forbudt.

Vesterhave Strand og Enø Strand 
- Fra den 1. maj til den 30. september er al sejlads forbudt 
0-150 meter fra kysten.

Skakholm, Kyholm, dele af Dybsø og Enø Overdrev og 
0-50 m fra kysten
- Fra 1. april til 15. juli er al sejlads og færdsel forbudt.

Fladstrand
- Al sejlads og færdsel er forbudt, undtagen gennemsejling fra 
Vasen til Karlsgab ad kortest mulige rute.

Lindholm
- Fra 15. marts til 15. juli er offentlig færdsel på øen forbudt.

Vandscooter 
- Det er helt forbudt at sejle med vandscooter i fjordene, også 
i sejlrenden. Se kort som viser, hvor du må sejle med vand- 
scooter på www.naestved.dk/sejlads.
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Gode råd:

Tag hensyn til fugle, som ligger på vandet og hviler sig, 
ved at sejle uden om flokke.
Ved strande og kyststrækninger kan du gøre kortvarigt 
ophold, men lad være med at sejle tæt på de ubeboede 
øer i fuglenes yngletid (marts til august).
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Dybsø  
vildtreservat

300 m zonen  
fra kysten

Gode råd:

Tag hensyn til fugle, som ligger på vandet og hviler sig, 
ved at sejle uden om flokke.
Ved strande og kyststrækninger kan du gøre kortvarigt 
ophold, men lad være med at sejle tæt på de ubeboede 
øer i fuglenes yngletid (marts til august).

I disse områder er der ikke fri færdsel med 
motorbåd. Læs reglerne på bagsiden.

Lindholm

Fladstrand

Vesterhave Strand

Enø Strand 

Skakholm, Kyholm, 
dele af Dybsø og 
Enø Overdrev samt 
0-50 m fra kysten


