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Grundlaget for tillægsregulativet
Nærværende tillæg er udarbejdet i henhold til Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1219 af 28. september 2016 af lov om vandløb (Vandløbsloven)
§ 4, stk. 3, der omhandler vandløbsmyndighedens mulighed for at fastsætte begrænsning i sejladsretten og tillade sejlads med motordrevne småfartøjer.
Regulativtillægget omfatter strækningen af Skjern Å fra udløbet ved Rørbæk Sø
til Borriskrog Bro. Strækningen gennemløber søerne Nedersø, Kulsø, Hastrup Sø
og MES. Skjern Å gennemløber på strækningen Vejle, Ikast-Brande, Herning og
Ringkøbing-Skjern kommuner, og danner på flere strækninger grænsevandløb
mellem disse.

Ændringer i sejladsbestemmelserne og konsekvenser
Tillægsregulativet ændrer kun de nugældende regulativers bestemmelser om
sejlads. Det drejer sig om følgende dokumenter:






Kapitel 6. Bestemmelser om sejlads, Skjern Å, Regulativ for amtsvandløb
nr. 1, Ringkjøbing Amt, oktober 1992
Kapitel 6. Bestemmelser om sejlads, Regulativ for Skjern Å, Rørbæk SøArvad Mølle, Amtsvandløb nr. 11, Vejle Amt, juni 1989.
Regulativtillæg for Hastrup Å, Amtsvandløb nr. 11 i Vejle Amt og
amtsvandløb nr. 37 i Ringkjøbing Amt, februar 1989.
Tillægsregulativ for alle amtsvandløb i Vejle Amt vedrørende udlejningssejlads, Vejle amt, februar 1992.
Tilladelse til Sejlads på Nedersø og Kulsø (18. august 1992, Vejle Amt)
vedrørende Kulsølejrens sejlads på søerne.

Fra Borriskrog Bro til udløbet i Ringkøbing Fjord reguleres sejladsen i Skjern Å
efter Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 932 af 27. juni 2016 om
offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge.

Udløbet fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune
I de hidtidige sejladsbestemmelser har der været begrænsning i antallet af udlejningskanoer på 60 stk. fra Arvad Mølle til Skarrild og 65 kanoer fra Skarrild til
Borris. På samme strækning gælder en gæstemærkeordning med 25 tilladelser.
På den øverste strækning (i det tidligere Vejle Amt) fra Rørbæk Sø til Arvad Mølle har der ikke været beskrevet en øvre grænse, men kun at udlejningsvirksomhed krævede tilladelse af vandløbsmyndigheden.
Sejlads på søerne Kulsø og Nedersø har ikke tidligere været omfattet af regulativet.
Med fastsættelse af nedenstående antal udlejningsfartøjer på 75 stk. – gældende
for hele strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Herning kom-
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mune og Ringkøbing-Skjern Kommune - er der nu givet en ny øvre grænse for,
hvor mange fartøjer der samtidigt kan være til stede på vandløbet.
Gæstemærkeordningen fastholdes uændret på 25 stk. og gælder nu – ligesom
for erhvervsudlejningens vedkommende – hele strækningen fra Rørbæk Sø til
kommunegrænsen mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Tidspunktet for sejlads ændres på strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænse mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fra tidsrummet kl. 08.00-18.00 til tidsrummet kl. 08.00-18.00 (dog senest til solnedgang
såfremt dette er før kl. 18.00).
I de hidtidige sejladsbestemmelser har sejlads på strækningen fra Rørbæk Sø til
Arvad Mølle været tilladt i perioden 16. juni til 31. december i tidsrummet kl.
08.00-18.00, mens sejlads på strækningen fra Arvad Mølle til kommunegrænsen
mellem Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner har været tilladt fra 16. juni til
30. september i tidsrummet kl. 08.00-18.00.
Med de nye sejladsbestemmelser ændres perioden på strækningen fra Arvad
Mølle til kommunegrænsen mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern
kommune, således at der nu kan sejles fra 16. juni til 31. december.
Begrænsningerne i sejladsperioden fra 16. juni til 31. december gælder med de
nye sejladsbestemmelser således hele strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det vurderes, at ændringer i antallet af udlejningsfartøjer ikke vil have en væsentlig påvirkning af interessenterne langs Skjern Å. Det vurderes ligeledes, at
den udvidede sejladsperiode ikke vil have en væsentlig påvirkning af interessenterne langs Skjern Å, idet der forventes en meget begrænset sejlads i perioden
1. oktober – 31. december.
For naturvurderingen se bilag 2.

Kommunegrænse mellem Herning Kommune og RingkøbingSkjern Kommune til Borris
I de hidtidige sejladsbestemmelser har der været en begrænsning i antallet af
udlejningskanoer på 65 kanoer fra Skarrild til Borris. På samme strækning gælder en gæstemærkeordning med 25 tilladelser.
Fremover er der ingen begrænsninger i antallet af udlejningsfartøjer, og sejlads
med egne fartøjer er ikke omfattet af gæstemærkeordningen. Der fastsættes ingen øvre grænse for antallet af fartøjer på strækningen. Hvis der mod forventning opstår problemer med antallet af fartøjer, kan Ringkøbing-Skjern Kommune
fastsætte regler for erhvervsmæssig bådudlejning på strækningen fra kommunegrænsen mellem Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner og ned til Borriskrog.
I de hidtidige sejladsbestemmelser har sejlads været tilladt i perioden 16. juni til
30. september i tidsrummet kl. 08.00-18.00.
Fremover ændres sejladsbestemmelserne fra kommunegrænsen mellem Herning
Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune til Borris (Borriskrog Bro) så sejlads
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må finde sted i perioden 16. juni til 28. (29.) februar fra kl. 07.00 til solnedgang,
dog senest kl. 20.00.
De nye sejladsbestemmelser på denne strækning læner sig således op af bestemmelserne for sejlads på strækningen fra Borris (Borriskrog Bro) og til Ringkøbing Fjord, jf. Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 932 af 27. juni
2016 om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge.
Det vurderes, at ændringerne i sejladsbestemmelserne mht. antallet af udlejningsfartøjer ikke vil have en væsentlig påvirkning af interessenterne langs
Skjern Å. Det vurderes ligeledes, at den udvidede sejladsperiode over året ikke
vil have en væsentlig påvirkning af interessenterne langs Skjern Å, idet der forventes en meget begrænset sejlads i perioden 1. oktober – 28. (29.) februar.
Det samme gælder udvidelsen af den daglige åbningstid, der vurderes at have
begrænset effekt.
For naturvurderingen se senere afsnit eller den fulde naturvurdering i Bilag 2.

Særligt for strækningen Kulsø/Nedersø til Hastrup Rast
Kulsø Spejdercenter har i henhold til tilladelse af 18. august 1992 fra tidligere
Vejle Amt haft en udvidet tilladelse til Sejlads på søerne Kulsø og Nedersø samt
strækningen fra Kulsø/Nedersø til Hastrup Rast
I tilladelsen har det været muligt at sejle med:


6 små robåde på Nedersø og Kulsø nogle få gange i tidsrummet 1. januar
til 15.juni,



10 kanoer på strækningen Kulsø til Hastrup Rast nogle få gange i tidsrummet 1. maj til 15. juni og



maksimalt 4 sejljoller på Nedersø og Kulsø ved enkelte sejladser i tidsrummet 1. maj til 15. juni.

For søerne Kulsø, Nedersø, Hastrup Sø, strækningen af Skjern å mellem søerne
samt strækningen mellem Hastrup Sø og Hastrup Rast fastsættes der fremover
en grænse for antallet af fartøjer på 20 stk. ud over de i regulativet fastsatte udlejningskanoer (75 stk.) og gæstemærker (25 stk.)
De 20 stk. fartøjer kan kun benyttes af Kulsø Spejdercenter samt skoler og institutioner. Fartøjerne må ikke bruges til udlejningsvirksomhed.
Såfremt Kulsø Spejdercenter samt skoler og institutioner skal bruge mere end de
20 stk. fartøjer til sejlads på søerne, skal der købes gæstemærker til disse fartøjer, jf. bestemmelserne herom.
På strækningen nedstrøms Hastrup Rast til kommunegrænsen mellem Herning
Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune skal der købes gæstemærker til
sejlads i egne fartøjer.
Sejladsperioden på søerne Kulsø og Nedersø er fortsat tilladt hele året for de 20
styk fartøjer omtalt i dette afsnit, al anden sejlads på søerne skal følge den i re-
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gulativet fastsatte termin. Det daglige tidsrum fastsættes til tidsrummet kl.
08.00 til 18.00 (dog senest til solnedgang, såfremt dette er før kl. 18.00). Tidligere lød tilladelsen på tidsrummet kl. 08.00 til 18.00 i dagtimerne.
Sejladsperioden for strækningen af Skjern Å mellem Kulsø/Nedersø til Hastrup
Rast for de 20 styk fartøjer omtalt i dette afsnit er også fremover tilladt i perioden 1. maj til 31. december. Det daglige tidsrum fastsættes til tidsrummet kl.
08.00-18.00 (dog senest til solnedgang såfremt dette er før kl. 18.00). Tidligere
lød tilladelsen på tidsrummet kl. 08.00 til 18.00 i dagtimerne.
På strækningen af Skjern Å mellem Kulsø/Nedersø og Hastrup Sø må der ikke
sejles modstrøms, dvs. mod vandets bevægelsesretning.
Det vurderes, at ændringerne i sejladsbestemmelserne mht. antallet af fartøjer
og tilføjelsen af skoler og institutioner ikke vil have en væsentlig påvirkning af
interessenterne langs Skjern Å. Det vurderes ligeledes, at den udvidede sejladsperiode ikke vil have en væsentlig påvirkning af interessenterne langs Skjern Å,
idet der forventes en meget begrænset sejlads i perioden 1. oktober-31. december.
For naturvurderingen se senere afsnit eller den fulde naturvurdering i Bilag 2.

Naturvurdering
Der er udarbejdet en naturvurdering i forbindelse med revision af sejladsbestemmelserne for Skjern Å mellem Rørbæk Sø og Borris (se bilag 2).
Det fremgår af naturvurderingen, at de nye sejladsbestemmelser ikke i sig selv
eller i kumulation med andre projekter eller aktiviteter vil skade beskyttet natur,
fredede områder, bilag IV-arter, rødlistede arter, gullistede arter eller arter og
naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder.
Det vurderes, at sejladsbestemmelserne ikke vil hindre gunstig bevaringsstatus
for arterne eller naturtyperne i EF-habitatområder. Der er således ikke behov for
at udarbejde en nærmere konsekvensvurdering.

Bestemmelser om sejlads fra Rørbæk sø til kommunegrænsen mellem Herning kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune
1.

Det er kun tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker, kanoer og stand-up-paddle-boards (SUP), dog
med undtagelserne i punkt 7.

2.

Sejladsen må kun finde sted i perioden 16. juni til 31. december og indenfor tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 18.00 (dog senest til solnedgang,
såfremt dette er før kl. 18.00).
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3.

Sejladsen må ikke udøves uden registrering og tilladelse hos vandløbsmyndigheden. Registreringen foretages digitalt, og tilladelsen skal
placeres på fartøjet på et synligt sted.

4.

Antallet af udlejningskanoer er fastsat til maksimalt 75 fartøjer, der må
befinde sig på strækningen. Tildelingen af udlejningskoncessioner foretages af vandløbsmyndighederne ved udbud.

5.

Sejlads i eget fartøj reguleres via en gæstemærkeordning. Antallet af
gæstemærker er fastsat til 25 stk. Der opkræves administrationsgebyr i
forbindelse med ordningen.

6.

Lodsejere (bredejere) har mulighed for at rekvirere tilladelse til maksimalt 2 fartøjer, der må sejle på strækningen indenfor de angivne periode- og tidsbegrænsninger under pkt. 2. Sejladsretten er kun til eget
brug og må ikke gøres til genstand for udlejning af fartøjet. Lodsejere
skal lade sig elektronisk registrere og alle sejladser skal indmeldes digitalt. Ved misbrug kan retten til sejlads inddrages af vandløbsmyndigheden. Muligheden for at rekvirere tilladelse til sejlads gælder lodsejere
(bredejere) indenfor regulativets afgrænsning samt lodsejere på strækningen fra Borriskrog og indtil udløbet af Skjern Å.

7.

Begrænsningerne i sejladsretten (pkt. 1-3) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse –
og ej heller for personer eller foreninger, der med fiskerimyndighedernes tilladelse udøver fiskepleje (elektrofiskeri, udsætninger o. lign.) i
vandløbet. Til sejlads af denne karakter kan der benyttes motordrevne
småfartøjer.

Særlige bestemmelser om sejlads på Kulsø/Nedersø til Hastrup Rast
8.

Spejdercentret Kulsø samt skoler og institutioner i Ikast-Brande og Vejle
kommuner har mulighed for sejlads udelukkende på Kulsø/Nedersø og
Hastrup Sø i egne ikke-motordrevne fartøjer, idet adgangsforholdene til
søerne skal aftales med lodsejerne omkring søen. Dog kan der som sikkerhedselement benyttes et el-motoriseret ledsagerfartøj i forbindelse
med sejlads eller vandaktiviteter.

9.

Der må maksimalt sejle 20 stk. fartøjer på samme tid på søerne udover
de i regulativet fastsatte udlejningskanoer (75 stk.) og fartøjer med gæstemærker (25 stk.).

10.

De 20 stk. fartøjer kan kun benyttes af Kulsø Spejdercenter samt skoler
og institutioner og må ikke bruges til udlejningsvirksomhed.
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11.

Sejlads på Kulsø og Nedersø er tilladt hele året indenfor tidsrummet kl.
08.00-18.00 (dog senest til solnedgang, såfremt dette er før kl. 18.00).

12.

På strækningen af Skjern Å mellem Kulsø/Nedersø og Hastrup Rast må der
ikke sejles modstrøms. Der må sejles på strækningen i perioden 1. maj til
31. december med de i punkt 8 nævnte 20 fartøjer. Sejladsen må finde
sted indenfor tidsrummet 08.00-18.00 (dog senest til solnedgang, såfremt
dette er før kl. 18.00).

13.

Sejlads må ikke udøves uden registrering og tilladelse hos vandløbsmyndigheden. Registreringen foretages digitalt, og tilladelsen skal kunne
forevises på forlangende. Ved misbrug kan retten til sejlads inddrages af
vandløbsmyndigheden.

14.

Vejle Kommune/Ikast-Brande Kommune kan ved behov fastsætte bestemmelser der reducerer omfanget af den sejlads, som tilladelsen i pkt. 8 medfører.

Bestemmelser om sejlads fra kommunegrænsen mellem
Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune til Borris
15.

Det er kun tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker, kanoer og stand up paddle boards (SUP), dog
med undtagelserne i punkt 7.

16.

Sejladsen må kun finde sted i perioden 16. juni til og med 28. (29.) februar fra kl. 07.00 til solnedgang, dog ikke længere end til kl. 20.00.

17.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan ved behov fastsætte regler for erhvervsmæssig bådudlejning på strækningen fra kommunegrænsen og
ned til Borriskrog.

18.

Lodsejere (bredejere) har mulighed for at rekvirere tilladelse til maksimalt 2 fartøjer, der må sejle på strækningen opstrøms kommunegrænsen mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune indenfor
de angivne periode- og tidsbegrænsninger under pkt. 16. Sejladsretten
er kun til eget brug og må ikke gøres til genstand for udlejning af fartøjet. Lodsejere skal lade sig elektronisk registrere og alle sejladser skal
indmeldes digitalt. Ved misbrug kan retten til sejlads inddrages af vandløbsmyndigheden. Muligheden for at rekvirere tilladelse til sejlads gælder lodsejere (bredejere) indenfor regulativets afgrænsning samt lodsejere på strækningen fra Borriskrog og indtil udløbet af Skjern Å.

19.

Begrænsningerne i sejladsretten (pkt. 15-16) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse –
og ej heller for personer eller foreninger, der med fiskerimyndigheder-
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nes tilladelse udøver fiskepleje (elektrofiskeri o.l.) i vandløbet. Til sejlads
af denne karakter kan der benyttes motordrevne småfartøjer.

Fælles bestemmelser
20.

Den, der lovligt spærrer for sejlads, skal anvise anden adgangsvej over
sin ejendom.

21.

Det er ikke tilladt at sejle modstrøms i Skjern Å på strækningen fra udløbet ved Rørbæk Sø til Borriskrog Bro.

22.

Vandløbsmyndigheden kan i særlige tilfælde fravige sejladsbestemmelserne, hvis det skønnes miljømæssigt forsvarligt.

23.

Overtrædelse af sejladsbestemmelserne straffes med bøde i henhold til
gældende retsregler. Ved misbrug kan retten til sejlads inddrages af
vandløbsmyndigheden.

Regulativtillæggets ikrafttræden
Nærværende tillæg til regulativet for Skjern Å bekendtgøres og fremlægges til
gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Regulativtillægget skal vedtages af Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune,
Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune og træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse af dets vedtagelse i alle fire kommuner. Dersom der indgives
klage over regulativtillægget, træder dette dog først i kraft, når klagesagen er
afgjort.

Bilag
1. Oversigtskort, sejlads på Skjern Å
2. Naturvurdering i forbindelse med revision af sejladsbestemmelser for
Skjern å mellem Rørbæk Sø og Borris
3. Ordensregler for sejlads på Skjern Å
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