Varde Å Sammenslutningen
Henning Haahr Sørensen

Dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å i Billund
Dato: 7. november 2017

Varde Å Sammenslutningen har den 31. oktober 2017 ansøgt Billund Kommune om
dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å i Billund Kommune.
Baggrunden for ansøgningen om dispensation er at Varde Å Sammenslutningen fortager ophjælpning af bestanden af laks og ørred gennem opfiskning og udsætning, i
hvilken forbindelse brug af motorbåd er nødvendig.
Lovgivning:
I henhold til Vandløbslov nr. 302 af 9. juni 1982, Miljøministeriet, Jf. lovbek. Nr. 127 af
26. januar 2017 § 4 gælder:
Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret,
er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke
udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.
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Dispensation i henhold til Lov om Vandløb:
Billund Kommune giver herved dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å fra
Morsbøl Skolevej til kommunegrænsen ved Eg på følgende vilkår:
1. At motorbådssejlads kun fortages i forbindelse med ophjælpning af fiskebestanden i Grindsted Å.
2. At dispensationen kun gælder for medlemmer af Varde Å Sammenslutningen,
eller personer som af denne forening er udpeget til at hjælpe med ovennævnte
arbejdsopgaver.
3. At der kun må sejles i perioderne fra 1. marts til 1. juni og fra 1. september til 1.
december.
4. At sejladshastigheden ikke må overskride 3 knob (5,6 km/t).
5. At dispensationen medbringes af de personer som udfører ovennævnte arbejde.
6. At reglerne i Ribe Amts tillægsregulativ vedr. Sejlads skal respekteres.
7. At dispensationen udløber den 31. december 2023.
8. Hvis ovennævnte vilkår ikke overholdes kan dispensationen til enhver tid tilbage
trækkes uden erstatningskrav.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljø – og Fødevareklagenævnet.
Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning
om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og
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www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage har som udgangspunkt opsættende virkning, medmindre Miljø- og
fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens
udløb sker på egen risiko.
Klagefristen er 4 uger fra den 14. november 2017 til den 12. december 2017.
Domstol
Sagen kan prøves ved en domstol.
Diverse
Du kan se de relevante lovbestemmelser i på www.retsinfo.dk.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 79 72 70 79 eller e-mail
alm@billund.dk.
Med venlig hilsen

Annette Matthiesen
Sendes til følgende:
Varde Å Sammenslutningen henning.haahr@odder.dk
Danmark Naturfredningsforening dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Trekanten trekantomraadet@friluftsraadet.dk
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