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§1. Roanvisningens rammer 

1. Roanvisningen er en del af klubbens reglementer og er et supplement til Horsens Roklubs 
korttursreglement.  

2. Roanvisningen beskriver, hvordan man bør agere i lokalt rofarvand for at undgå unødig fare eller risiko 
under roning.  

3. Roanvisningen er udstedt af bestyrelsen i henhold til §18 i vedtægterne.  

§2. Definition af lokalt rofarvand på Horsens fjord 

1. Side tre viser et luftfoto af Horsens fjord. Lokalt rofarvand er indenfor afgrænsninger markeret på 
kortet. Områder, hvor der ikke er en tydelig fysisk begrænsning, beskrives herunder.  

2. Bygholm å: Farvand stopper, hvor vandstand og forhindringer gør det risikabelt for udstyret at ro.  
3. Dagnæs bæk: Farvand stopper, hvor bækken løber ud i bredningen ved østenden af 

genbrugspladsen. 
4. Mod nord stopper farvandet i Sundet ved sluseportene til Nørrestrand.  
5. Mod øst stopper farvandet i en linje fra spidsen af Borre Knob og til molen ved Egehoved på Alrø.  

§3. Anvisninger for Horsens fjord 

1. På luftfoto side 3 ses områder langs kysten, hvor der er lavt vand og smalle passager. 
Bundforholdene ændres pga. strøm, bølger og muslingebanker. Sikker roning forudsætter, at roeren 
er agtpågivende for dette. 

2. Roning i Bygholm å kræver opmærksomhed for genstande i vandet.  
Man skal tage sig i agt for vandstanden da denne kan gøre det umuligt at passere under broerne.  
Frihøjden under broerne kan være så lav, at det frarådes at føre flag og stander.  

3. Roning i Dagnæs bæk kræver særlig opmærksomhed på strømrendens forløb, vandstand, strøm fra 
tidevand samt uventede genstande i vandet.  

4. Fjordens sydside er stenet og lavvandet, der holdes god afstand til kysten. For indadgående fra 
Dysbjerg er skorstenen på fjernvarmeværket pejlemærke til sikker afstand.  

5. Mellem Borre Knob og tangen fra Sælgrunden er en smal fuldt farbar passage. Er man nordgående og 
holder 1 m vand under båden, er bagbordsbøjen et godt pejlemærke. Sydgående pejles fra bøjen 
imod Bisholt. Der kan være markant strøm i sejlrenden udfor Borre Knob.  

6. Ved landgang på Alrødæmningen er der lavt og mange sten. Sigt efter et punkt ca. 1/3 ude fra 
nordsiden.  
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7. Farvand nord for Vorsø kræver tilstrækkelig vandstand for at være farbart. Indsejling fra øst skal ske i 
tidevandsrenden helt inde under land. Området omkring Vorsø Kalv er meget lavt og der er mange 
sten. 

8. Vær agtpågivende for de gamle moleanlæg ved østsiden af Husodde og Elbæk. 
9. Roning til Sundet sker via sejlrenden, som går vinkelret ud fra den gamle jernbanebro. Under broen 

skal der udvises særlig agtpågivenhed for strøm, modgående trafik og evt. frihøjde under broen.  
Der holdes til bagbord, når broen er passeret. Vær opmærksom på store sten i Sundet!Ved passage 
af havneudløb og moleåbninger til marinaen skal der udvises særlig agtpågivenhed for anden trafik. 
Dette gælder også for områder med erhvervstrafik.  

10. Vorsø kalv, Vorsø og Langøerne er fredet naturreservat.  
Der må ikke ske landgang på øerne, medmindre der er tale om en nødsituation.  
Fra 1. februar til 31. august er alt ophold forbudt ca. 100 meter ud fra kysten.  

§4. Definition af lokalt rofarvand på Bygholm sø 

1. Dagligt rofarvand er hele søen fra øst og op til det grønne område, hvor den flugter med Lovbyvej. 

§5. Anvisninger for Bygholm sø 

1. Al roning bør foregå i retning mod uret.  
2. I sommerhalvåret har området fra knækket og op til Lovbyvej vandplanter, som når op til overfladen og 

udgør potentiel kæntringsfare.  
3. Der må kun sejles i båd med påhængsmotor i forbindelse med instruktion.  

§6. Generelle adfærdsanvisninger.  

1. Roning på Bygholm sø, Bygholm å og Dagnæs bæk skal foregå således, at dyrelivet ikke forstyrres 
unødvendigt. 

 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen april 2020 
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