R.EGULATIVTILLÆG

for
HASTRUP

AmtsvandLøb

A

nr. 11 i Vejle

Amt

Amtsvandløb nr. 37 i Ringkjøbing Amt

2

GRUNDLAGET FOR REGULATIVTILLÆGGET

til regulativet for amtsvandløb nr. 11,
Hastrup Å, er udarbejdet i henhold til vandløbslovens 5 4,
stk. 3, der omhandler vandløbsmyndighedens mulighed for at
fastsætte begrænsning i sejladsretten og tillade sejlads med
andre fartøjer end ikke-rnotordrevne småfartøjer.
Nærværende tillæg

Regulativtillægget omfatter strækningen af Hastrup Å fra
udløbet fra Rørbæk Sø i Vejle Amt til udløbet j- Arvad l4øLIedam i RingkTøbLng Amt, herunder også søerne Nedersø,
Kulsø og Hastrup Sø.

VANDLøBSMYNDIGHED

Idet vandløbet er beliggende dels som grænsevandløb mellem
Ringkjøbing og Vejle Arnt og dels i enten Ringkjøbing eller
Vejle Amt, er det mellem de to amtsråd aftalt, at vandløbet
administreres af VejIe Amtsråd som vandløbsmyndighed.

BESTEMMELSER OM SEJLADS

Bortset fra begrænsning som anført i pkt. 4 er det tilIadt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartø1er som robåde, kajakker og kanoer.
Sejladsen må ikke være tit skade eller ulempe for vandIøbet eller for andres Jagt, fiskeri eller rørskæt.

2. Den, der lovligt sPærrer for sejlads som nævnt i pkt.
skal anvj-se anden adgangsvej over sin ejendom.

1,

sejlads giver ikke, bortset fra reglerne i
naturfredningslovens kap. 8, adgang til at betræde andres ejendom, ligesom den på vandløbets areal værende
afmærkning med kantpæIe og skalapæIe ikke må anvendes
til fortøjning, beskadiges eller fjernes. sker dette er

3. Retten til

I

3den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarJ-ige pligtig til at bekoste retableringen.
Bådebroer må i-kke anlægges og fortøjningspæIe ikke nedfra Vejle
rammes i eller ved vandløbet uden tilladelse
Amtsråd.

Af hensyn til fugle- og dyrelivet samt fiskebestanden i
vandløbet må sejlads kun foregå i perioden 16. juni tj-l
31. december og kun i dagtimerne fra kI. 8 til kt. 18.

4.

Bredejere og lokale bådejere, der tidligere har udøvet
sejlads på vandløbet, kan dog efter forudgående aftale
med Vejle Amtsråd udøve seilads udenfor ovennævnte Perlode i hidtldigt omfang.
Udlejningsvirksomhed af farl'ø1er til sejlads kan efter
forudgående aftale med Vejle Amtsråd udøves i dokumenteret, hidtidi-gt omfang, men kun i ovennævnte periode.
Amtsrådet kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere
for sejladsens udøvelse
bestemmelser og retningslinier
og herunder bestemme, at udlejning af farLø3er ikke må
ske til grupper.
Amtsrådet kan ligeledes fastsætte bestemmelser om mærkning af udlejningsfatLø1er samt om indretning af fortøjnings- og oPhalingsPladser.
for udøvelse af sejlads
Af generelle retningsllnier
vandløbet skal føIgende fremhæves :

5.

5.

1

på

Støjende adfærd er forbudt.

5.2

Sammenbinding af faztø1er er forbudt.

5.

Modstrømssejlads er forbudt på strækningen fra Hastrup
rasteplads umiddelbart vest for Hastrup sø tiI Arvad
MøIle.
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45.4

Landgang udenfor overbæri-ngssteder og raste- og overnatningssteder må kun finde sted, hvor vedkommende e-

jers tj-Iladelse foreligiger, eIler hvor naturfredningslovens almindelige adgangsbestemmelser er gæIdende.
Herefter kan man normalt færdes til fods pa skovveje
fra kl. 7 til solnedgang - dog ikke indenfor 50 m fra
fra beboelsesbygninger.
at færdes på uPå samme måde er det normalt tilladt
dyrkede, uhegnede arealer - dog ikke indenfor 1 50 m
fra beboelsesbygninger.
5.5

Rastning og overnatning på private arealer må kun finde sted med ejerens tilladelse eller på dertil indrettede og godkendte lokaliteter.

5.5

BåItænding må kun finde sted med vedkommende ejers
tilladelse eller på godkendte bålpladser på raste- og
overnatningssteder.

5.7

Henkastning af affald af enhver art i naturen er forbudt.

5.8

Fiskeri og jagt er forbudt uden de fiskeri-- og iagLberettigedes særlige tilladelse.

6.

Motorbådssej lads

ma

kun finde sted med amtsrådets til-

ladelse.
7.

Begrænsningerne i sejladsretten gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn 09 vedligeholdelse og ej heller for personer eller forenj-nger, der

fiskerimyndighedernes tilladelse
(elektrofiskeri o. l. ) i vandløbet.

med

udøver fiskepleje

5REGULATIVTILLÆGGETS I KRAFTTRÆDEN

tit regulativet for amtsvandløb nr. 11,
Hastrup å har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 25. november 1 988.
Nærværende tillæg

er derefter vedtaget af amtsrådet. for
Regulativtillægget
Ringkjøbing Amt den 1 o. januar 1989 og af amtsrådet for
Vejte Amt den 27. januar 1989.
Regulativtillægget træder i kraft 4 uger efter, at der i
meddelelse om dets veddagspressen har været offentliggjort
tagelse.
træder
Dersom der indglves klage over regulativtillægqet,
dette dog først i kraft, når klagesagen er afgjort'

VEJLE AMTSRAD,

den 1. februar

1989

t

0ha^-Erling Tledemann
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