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Støtte til politiet på Roskilde fjord 

Af Katrine Thorbjørn Andersen. Foto: Anders Kristian Pradel. , 14 JUN 13

Det er ikke hver dag, at lystsejlerne i Roskilde Fjord
møder sejlende politi. Det gjorde de sidste weekend.
Politiet var på patrulje sammen med Flotille 201
MFP, og der var lige et par af reglerne om at færdes
til søs, som måtte indskærpes.

Politipatruljen i Roskilde fjord. 

I weekenden den 8. til 9. juni var marinehjemmeværnets Flotille 201 Maritime Force

Protection (MFP) indsat til støtte af Midt – og Vestsjællands politi, der gerne ville

gennemføre kontrol af lystsejlere på Roskilde Fjord.

HVF 201 MFP stillede derfor med personel, deres kommandokøretøj og

to gummibåde til opgaven.

Mange forseelser

Ved indsættelsen fik man ved fælles indsats kontrolleret et stort antal lystsejlere.

Det viste sig desværre, at en del af dem ikke havde de lovmæssige

sikkerhedsforanstaltninger som for eksempel redningsveste i orden, og nogle

enkelte sejlere havde ikke speedbådscertifikat.

Kommandokøretøj i brug. 

To personer, som var ude på jetski blev også bragt til standsning af det sejlende

politi. Man må nemlig slet ikke bruge jetski i Roskilde Fjord. 

Ud over forbud mod jetski, er der også fartbegrænsninger for sejlads i

fjorden. Og dem var der også nogle enkelte, som fik påtaler for ikke at overholde.

Weekendens indsættelse blev tæt fulgt af et TV-hold fra TV3. De er i gang med at

lave en serierække over politiets arbejde, som sendes til efteråret.

Herunder:

Politi, uniformsklædte MFP’ere, tre hurtiggående gummibåde og et kamerahold. Det

er ikke lige hverdagskost i den lille Veddelev Havn i Roskilde Fjord.

Politiet til søs

På patruljerne til søs

kontrollerer betjentene

blandt andet hastighed,

alkoholpromille,

sikkerhedsudstyr samt

diverse bådførerbeviser.

Læs mere

På politik.dk

- klik her

Regler for sejlads på

Roskilde Fjord

Sejlads med vandscootere,

luftpudefartøjer, jetski mv. er

forbudt.

Motorbåde inden for

200 meter fra kysten må

ikke sejle med en hastighed,

så de planer.

I visse områder må der ikke

sejles med over 8 knob. Det

gælder bl.a. i bunden af

fjorden fra Roskilde og op til

Veddelev, i området omkring

Jyllinge og Eskildsø samt i

et stort område omkring

Frederikssund.

Læs mere

På naturstyrelsen.dk

- klik her 
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