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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

I.I Vandløbets optagelse som amtsvandløb i henhold til Vejle
Amtsråds beslutning af I 0. august 184 7. 

1.2 Det tidligere regulativ for afdeling A af 7. juni 1955 og det tid
ligere regulativ for afdeling B af 7. december 1954 med fælles 
tillægsregulativ af 23. juli 1963 samt tillægsregulativ af 29. 
marts 1985 om sejladsbegrænsning. Regulativ af 5. maj 1987. 
Tillægsregulativet vedr. udlejningssejllads af 17. februar 1992. 

1.3 Opmåling af vandløbet i foråret 1996. 

1.4 Vejle Amtsråds regionplan 1997. 

Dette regulativ erstatter de tidligere regulativer på den omhandlede 

strækning. 

Den væsentligste ændring i regulativet i forhold til bestemmelserne i 

de hidtil gældende regulativer består i, at vedligeholdelsesbestemmel

seme, der var gældende fra St. 5209- 9232, Randbøldal-Tingkærvad, 

fremover vil være gældende for hele den regulativmæssige strækning, 

samt at der normalt ikke vil blive skåret grøde på St. 0- 3.088 

Engelsholm Sø - stemmeværk ved Gødding og Ådal Dambrug. Der

ved kan der ske ændring af vandløbets skikkelse på denne strækning. 

Derudover forventes konsekvenserne af de i dette regulativ anførte be

stemmelser at blive en opretholdelse af vandløbets vandføringsevne 

som hidtil, samtidig med at der under udførelse af fornødne vedlige

holdelsesarbejder tages hensyn til de miljømæssige krav til vandløbs

kvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning,jf. vandløbs

lovens§ 1. 

Det hidtidige sejladsforbud i denne afdeling opretholdes. På den del af 

afd. 2, hvor der må sejles, og i afd. 3 indføres et registreringssystem, 

baseret på udlevering af gæstemærker. De hertil udarbejdede sejlads

bestemmelser er optaget her i regulativet for afd. I til orientering. 

Baggrunden for og konsekvenserne af forslaget er beskrevet i afd. 2 

og 3. 
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2. BETEGNELSE AF V AND LØBET

Dette regulativ omfatter strækningen afVejle Å fra udløbet af 
Engelsholm Sø til stryget 4 m nedstrøms for Tingkærvad Bro i 
Bindeballe. 

Vandløbet indgår i Vejle Å's vandsystem. 

Vandløbet begynder ved udløbet fra Engelsholm Sø, og forløber herfra mod 
sydvest og siden mod syd og sydøst til stemmeværket for tidligere Randbøl
dal Fabrik, hvorfra det fortsætter mod sydøst, syd og sydvest til stryget 4 m 
neden for Tingkærvad Bro, hvor afdeling 2 begynder. 

Regulativet omfatter i alt 9.232 m vandløb i Vejle Amt, heraf0 m 
rørlagt. 

Om vandløbets beliggenhed m.v. henvises til oversigstkortene, bilag 
nr. 2 og 3. 
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3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Stationering og afmærkning 

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet med UTM
koordinateme 519,400- 6174,825 ved udløbet fra Engelsholm Sø til 
endepunktet med UTM-koordinateme 517,950 - 6169,89 ved stryget 4 
m neden for Tingkærvad Bro. 

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. 

Langs vandløbet er som afmærkning anbragt 40 kantpæle med 
tilhørende vandstandsskalaer, der er anbragt lige ud for kantpælene. 

Nr. 1-25 er anbragt på strækningen fra Engelsholm til Randbøldal 
langs vandløbets venstre side og med skalanulpunkt i den fastsatte 
bundkote. 

Nr. 26-40 er anbragt på strækningen fra Randbøldal til Tingkærvad 
Bro, heraf nr. 26 og 27 langs vandløbets højre side, og nr. 28-40 langs 
vandløbets venstre side, alle med skalanulpunkt i højde med 
eksisterende vandløbsbund. 

Koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN), idet følgende GI
fixpunkter er indnivellerede: 

GI 113-07-9038: Nørup Kirke, kote 86,06 m 
GI 113-07-9005: Gødding Mølle, kote 51,94 m 
GI 113-08-9045: Privat ejendom, kote 88,16 m 
GI 113-08-9074: Bindeballe Mølle, kote 23,91 m 
GI 113-08-9076: Randbøldal Kro, kote 42,97 m 

3.2 Dimensioner 

Vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af følgende 
målsætninger: 

St. 0-9232, Engelsholm Sø - Tingkærvad Bro: 

Vedligeholdelsen skal foretages ud fra ønsket om at bevare en naturlig 
tilstand med den angivne bundbredde som retningsgivende for 
vandløbets skikkelse. 

De nærmere retningslinier for vedligeholdelsens udførelse er angivet i 
afsnit 8. 
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