
Kitesurfing 
og fugleliv 

- Anbefalinger til god praksis i naturen



Anbefalinger

Svaner taber deres svingfjer i juli og 
er i en periode på ca. 5-6 uger ikke 
i stand til at fl yve. Da samles de i 
store fl okke på lavvandede områder 
og bliver let stressede ved gentagne 
forstyrrelser.

Ser du større fuglefl okke som f.eks. 
troldænder på vandet, bør du sejle 
udenom og undgå at jage dem på 
vingerne.

Kilde: www.roskilde-fjord.dk

Danmark har en enorm kystlinje, 
og det er kun få steder, hvor 
kitesurfi ng støder sammen med 
naturinteresser og andre brugere 
af naturen. Derfor er kitesurfi ng 
kun forbudt meget få steder i 
Danmark, og som aktive sejlere 
kan vi være med til at sikre, at 
det bliver ved at være sådan 
ved at tage hensyn til sikkerhed, 
mennesker og natur. I denne 
folder har vi derfor samlet en 
række anbefalinger, som altid bør 
følges, når vi tager på vandet. 

Vis hensyn til naturen, 
når du kitesurfer

Før du tager af sted: 
•  Sejl helst i åbne vandområder – I 

mindre fjorde og vige kan fuglene have 
svært ved at svømme længere væk 
for at holde afstand til dig. Hvis du 
alligevel starter bilen, så kør til spots 
ved åbne og større vandområder. 

•  Begræns søsejlads – Sejl kun i søer, 
hvor der i forvejen bliver sejlet meget.

•  Tjek, om der er lokale regler for 
sejladsen – Tjek reglerne, hvis du 
skal sejle et nyt sted, og spørg de 
lokale kitesurfere, så du ikke skaber 
problemer (se afsnittet: Sådan tjekker 
du om, der fi ndes lokale regler) 

På spottet:
•  Rig til og sejl i de samme områder 

som alle andre – Een kitesurfer 
forstyrrer sandsynligvis fuglene lige så 
meget, som fem kitesurfere gør. Sejl 
derfor sammen med andre og hold dig 
til de fl ittigt brugte spots.

•  Sejl inden for et begrænset område 
– jo større et område, du sejler i, 
jo større et område risikerer du at 
forstyrre.

•  Sejl i de områder og perioder, hvor 
det forstyrrer fuglene mindst muligt 
– Hold afstand til strandenge og 
småøer i yngleperioden fra 1. april til 
15. juli. Vær også opmærksom på, at 
fl ere fugle, f.eks. svaner, ænder og 
gæs, taber fjererne og mister evnen 
til at fl yve i juni, juli og august. Hold 
derfor stor afstand til fugle, der ligger 
på vandet.

•  Se dig for, før du går ud – Hvis større 
fl okke af fugle ligger i området, så 
prøv at fi nde et andet sted at gå ud og 
undgå derved at skræmme fuglene på 
vingerne. 



I fuglebeskyttelsesområder og vildtreservater 
er det specielt vigtigt, at du følger 
anbefalingerne. 

Målet med beskyttelsen er nemlig at bevare 
og forbedre forholdene for fuglene i de 
udpegede områder. Udpegningen er sket, fordi 
områderne er vigtige for både de danske fugle 
og for de fugle, der trækker til området eller 
igennem området. 

Sådan tjekker du om, der fi ndes 
lokale sejladsregler 
Kitesurfi ng er kun forbudt meget få steder i 
Danmark. Som aktive kitesurfere kan vi være 
med til at sikre, at det bliver ved at være sådan 
ved at tage hensyn til sikkerhed, mennesker 
og natur. 

Kiteboarding Danmark har en række 
regionsansvarlige personer, som arbejder 
lokalt og regionalt for at sikre muligheden for 
at kitesurfe. Derfor anbefales det at støtte op 
om kitesurfi ng sporten ved at melde sig ind i 
Kiteboarding Danmark.

De lokale regler, der eventuelt fi ndes, er 
knyttet til to regelsæt: 

Vildtreservater – Kitesurfi ng (brætsejlads) 
i et vildtreservat kan være reguleret af en 
reservatbekendtgørelse, der kan sætte 
grænser for hvor og hvornår, det er tilladt at 
brætsejle. I langt de fl este reservater er der 
dog ingen direkte restriktioner for kitesurfi ng/
brætsejlads. Til gengæld er der ofte forbud 
mod at sejle tæt på småøer og holme eller at 
sejle i yngleområderne fra 1. april til 15. juli. 
Reglerne for de enkelte reservater fi ndes 
i en reservatbekendtgørelse. Samtlige 
reservatbekendtgørelser fi nder du her: 
www.retsinformation.dk, ved at skrive 
”vildtreservat” i søgefeltet.

For nogle områder er der også udarbejdet en 
let forståelig folder: www.skovognatur.dk/
Udgivelser/Foldere/Reservater/

Politivedtægter
Brætsejlads / Kitesurfi ng kan af hensyn til de 
badendes sikkerhed også være reguleret i 
de enkelte politikredses lokale vedtægter, se 
www.politi.dk 

Husk i den forbindelse altid at holde god 
afstand til de badende, hvis du kitesurfer fra 
en strand.

Hvad er konsekvensen ved at forstyrre 
fugle? 
Kraftig og vedvarende forstyrrelse kan få 
fugle til at ændre adfærd. Man kan risikere, at 
svaner og andre fugle stopper med at søge 
efter mad og svømmer ud på dybere vand. 
Det kræver energi og betyder, at fuglene 
afkræftes unødigt. I værste fald kan det gå 
ud over deres overlevelse og formeringsevne. 
Udgangspunktet for vores aktiviteter må 
være, at det ikke går ud over bestanden. 

Hvornår er jeg for tæt på?
Når vadefugle ser mennesker nærme sig deres 
rede eller unger, fl yver de f.eks. skrigende 
omkring.  De kan også forsøge at bortlede 
din opmærksomhed ved at ”spille” syge, bl.a. 
ved at lade som om de har brækket en vinge. 
I begge tilfælde er du kommet for tæt på og 
bør forlade området. Ser du større fuglefl okke 
på vandet, bør du vende om, sejle den anden 
vej eller udenom for ikke at jage dem på 
vingerne. 

Her bør du være 
ekstra opmærksom



Flere steder i Danmark har et succesfuldt 
samarbejde mellem ornitologer og kitesurfere 
ført til en række lokale aftaler for kitesurfi ng 
for at beskytte fuglene.

Der skal være plads til alle i naturen og dette 
arbejde er i kitesurfi ng sportens interesse. 
Tjek derfor løbende Kiteboarding Danmarks 
hjemmeside for den landsdel, du sejler / 
planlægger at sejle i, for at få information om 
eventuelle nye aftaler. 

Vil du vide mere…
Henvend dig til Kiteboarding Danmark 
eller Dansk Sejlunion på: www.kbdk.dk 
eller www.dansksejlunion.dk

Følg de frivillige aftaler»Vi ønsker naturligvis
at have så gode
muligheder for at
kitesurfe som muligt.
Men vi er selvfølgelig
også meget
interesserede i at
holde os væk fra de
områder, hvor vores
tilstedeværelse kan
være særligt generende
for fuglelivet«

Rasmus Salomon, formand 
for Kiteboarding Danmark

Rasmus Salomon, formand for Kiteboarding Danmark (th) og aktiv kitesurfer på Fyn sammen med 
ornitolog Kurt Due Johansen (tv) fra Dansk Ornitologisk Forenings afdeling på Fyn i dialog om 
fuglebeskyttelse og kitesurfi ng.


