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Information til medlemmerne juni 2005, ajourført marts 2009: 

 
Ny Farvandsafmærkning    
 
Roskilde Fjordudvalg (RFU) besluttede ved årsmødet i marts 2003 en række principper 
samt en tidsplan for at gennemføre en ændring af farvandsafmærkningen syd for 
Frederikssund. Efter fortsatte drøftelser, høringer og kontrolopmålinger samt en endelig 
godkendelse i Farvandsvæsenet blev en ændret farvandsafmærkning etableret i marts-
april 2005, og Kort & Matrikelstyrelsen udgav samtidig i marts 2005 et nyt søkort nr. 118. 
 
Vedlagt er 5 A4-kortudsnit af dette søkort med påført RFU nr. for de sømærker som RFU 
har ansvaret for. Det bemærkes at numrene er 3-cifrede, og at det første ciffer svarer til 
det pågældende kortudsnit. Endvidere er vedlagt en fortegnelse over nummer, position (på 
søkortet) samt det oftest anvendte navn for disse sømærker. 
 
Sømærkerne etableres og retableres år for år på de nævnte positioner. Det sikres dog 
løbende, at placeringen er hensigtsmæssig, dvs. under hensyntagen til princippet om at 
vanddybden ved sømærket er mere end ca. 2,2 m ved normal vandstand. Det kan således 
ikke forventes at sømærkernes placering præcis svarer til søkortet. Såfremt placeringen 
afviger mere end ca. 25 m, er det planlagt at der både hos RFU Vagt og Farvandsvæsenet 
skal være information herom. 
 
Vi beder alle være behjælpelige med at indmelde fejl ved sømærkerne, hvad enten der er 
tale om fysiske defekter, forkert position eller uhensigtsmæssig placering pga. for ringe 
vanddybde. Indmeldingen bedes – så vidt muligt via egen havnefoged – givet til RFU Vagt 
med oplysning om RFU nr. og fejlens art. RFU Vagt (der p.t. er havnefogeden i 
Frederikssund Lystbådehavn) ajourfører løbende en meldejournal over fejl, og aftaler 
udbedringen af fejl med vores entreprenør. 
 
Det er en glæde at kunne konstatere at 4 års erfaringer med den nye farvandsafmærkning 
alt i alt har været gode.  
 
Siden 2005 er der etableret 3 nye sømærker, og et sømærke er flyttet tilbage til den 
tidligere placering. Roskilde Fjordudvalg har p.t. ansvaret for 110 sømærker.  
 
Vær fortsat opmærksom på at Roskilde Fjord har store områder med grundt vand, og at 
ikke enhver sten eller grund med mindre end 2 m vand over sig er vist på søkortet. 
Observationer af (for) ringe vanddybde bedes også indmeldt til RFU Vagt. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Dan Kjersgaard  
formand  


