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Regulativ for Rødding Sø
Rødding Sø ligger umiddelbart vest for Rødding. Søen dækker et område
på ca. 21 hektar.

Området ved Rødding Sø ligger som den øverste del af oplandet underNørremølle Å
systemet, der leder vandet mod vest gennem Loldrup Sø og videre til Viborg Søerne.
Vandsystemet indgår som en del af Gudenå-systemet.
Vandstanden i søen er reguleret af et stenstryg, der er etableret i Nørremølle Å ca. 450 m
vest for søen. Ved vandføring svarende til sommermiddel er vandspejlskoten i søen
beregnet til 15,04 m DNN og ved vintermiddel til 15,01 m DNN. Ved en vandføring
svarende til 5-års maksimum er vandspejlskoten i søen beregnet til 15,11 m DNN.
Reglerne for benyttelse og beskyttelse af Rødding Sø og området omkring søen er
udarbejdet under hensyntagen til rekreativ benyttelse og friluftsliv på og ved søen og
samtidig afvejning af behov for beskyttelse af områdets dyre- og planteliv.
SAMMENSÆTNING AF LAUGET OG REVISION AF REGULATIVET
§1
Rødding Sø administreres af ”Rødding Sølaug”, der er sammensat af repræsentanter for
ejerne af søen.
Repræsentanter fra Rødding Lokalråd er velkomne til at deltage i møderne.
§2
Der afholdes mindst 1 møde hvert 5. år, hvor regulativet revideres. Viborg Kommune
indkalder til dette møde. Lauget kan træde sammen oftere hvis der opstår behov for
drøftelse af konkrete problemstillinger. Henvendelse skal ske til Viborg Kommune, Natur
og Vand, naturogvand@viborg.dk som herefter indkalder til møde.
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SEJLADS
§3
Sejlads er tilladt hele året.
Der skal generelt holdes afstand til fugle på vandet og på land, så de ikkeforstyrres.
§4
Kun robåde, kanoer, kajakker og tømmerflåder uden brug af motor må anvendes til
sejlads på søen.
§5
Isætning og optagning af både m.v. må kun finde sted fra slæbestedet / bådebroen på
Kommunens areal i den sydlige del af søen.
Alle både, kanoer og kajakker m.v. skal efter brug optages og hjemtages hver dag. Dette
gælder dog ikke bådelaugets og bredejernes både.
§6
Bredejere har ret til at sejle med en båd hver, som må isættes fra egen grund.
ANLÆG AF BÅDEBROER
§7
Hver bredejer kan etablere private bådebroer i indtil 15 meters længde og 1 meters bredde.
Bådebroer og andre anlæg til fortøjning af både anlægges og vedligeholdes af anlæggenes
ejere.
Bredejerne er hver især selv ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser i henhold til
gældende lovgivning på området.
BÅDELAUG
§8
Rødding Lokalråd eller andre foreninger kan oprette og administrere et bådelaug ved
Rødding Sø, som har ret til at eje og sejle på søen med op til 5 både.
Efter aftale med Viborg Kommune kan bådelauget få anvist pladser ved en evt. bådebro og
på det kommunale areal ved den sydlige del af søen.
BADNING
§9
Badning er tilladt, hvis der ikke ved skiltning eller på anden måde er angivet andet.
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FISKERI
§ 10
Fiskeri er forbudt nærmere end 100 m. på badestranden på grund
af faren for at træde på fiskekroge.
I søen i øvrigt, er fiskeri tilladt hele året indenfor gældende regler med hensyn til
mindstemål, fredningsperioder og fisketegn.
Der må fiskes fra båd, når reglerne for sejlads overholdes.
§ 11
Til fiskeriet må anvendes fiskestang og lignende håndholdte redskaber. Fiskeri med net,
ruser og faststående redskaber er ikke tilladt. Typer af fiskeri, som forudsætter anvendelse
af forfodring må ikke finde sted i Rødding Sø.
JAGT
§ 13
Jagt fra båd er ikke tilladt. I en zone på 0-50 m. fra søen begrænses jagten til højst 3 dage
om året: 1. hverdag i hhv. oktober, november og december måned.
ANDEN BRUG AF SØEN
§ 14
Brug af Rødding Sø til kommercielle aktiviteter, herunder sejladskonkurrencer og lignende,
må kun finde sted efter aftale med ”Rødding Sølaug” og med nødvendige
myndighedsgodkendelser.

Ovenstående er gældende når Viborg Kommune har modtaget skriftlig tilbagemelding fra
alle bredejere enten pr. mail eller post.
Bredejere:
Gert Riis Vester
Kaj Nielsen
Eigil Jensen
For Præstegårdsudvalget i Rødding, Løvel og Pederstrup, Poul Erik Sørensen
For Viborg Kommune, Inger Astrup
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