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Dispensation til motorbådssejlads på Ansager Å og Grindsted-Varde Å

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
79946800

Henning Haahr Pedersen, Formand for Varde Å Sammenslutningen, har d. 10.
november 2020 søgt om tilladelse til motorbådssejlads på strækningerne af
Ansager Å og Grindsted-Varde Å som er beliggende i Varde Kommune.
Varde Å Sammenslutningen og Varde Sportsfiskerforening fortager
ophjælpning af bestanden af laks og ørred gennem opfiskning og udsætning, i
hvilken forbindelse brug af motorbådssejlads er nødvendig.
Varde Kommunes afgørelse
I henhold til ”Tillægsregulativ vedrørende Sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt”
af august 1999, meddeles Varde Å Sammenslutningen herved tidsbegrænset
dispensation til motorbådssejlads på følgende vilkår:


At motorbådssejlads kun udøves på strækninger af Ansager Å og
Grindsted-Varde Å beliggende i Varde Kommune, ~dvs. fra
kommunegrænsen til Billund Kommune og ud.



At sejladsen kun foretages i forbindelse med ophjælpning af
fiskebestande, i perioderne marts-juni (begge inkl.), samt septemberdecember (begge inkl.).



At dispensationen kun gælder for medlemmer af en forening, der er
medlem af Varde Å Sammenslutningen, eller personer som er udpeget
til at hjælpe med ovennævnte aktiviteter.



At dispensationen medbringes under sejladsen og forevises enhver
interesseret på forlangende sammen med personlig identifikation.



At isætning og landgang kun sker efter aftale med lodsejere.



At hastigheden på hele strækningen tilpasses forholdene, dog således
at hastigheden ikke overskrider 3 knob (5,6 km/t) opstrøms
ophalingspladsen i Varde Havn og 5 knob (9,3 km/t) nedstrøms.



At der ikke sejles med motoren igennem etablerede gydebanker/stryg,
hvis vandstanden bevirker at disse vil blive påsejlet.



At de øvrige regler ved sejlads beskrevet i Tillægsregulativet, skal
overholdes - (uddrag vedlagt som bilag).



Denne dispensation udløber d. 31. december 2023.



Hvis ovennævnte vilkår ikke overholdes, kan dispensationen til enhver
tid tilbagetrækkes uden erstatningskrav.
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Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Anette Majland Pedersen
E amap@varde.dk
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Uddrag af:
Tillægsregulativ vedrørende sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt af
august 1999:

23. februar 2021

Generelle bestemmelser for sejlads (afsnit 3 side 5-6):


Sejlads på tidligere amtsvandløbene må kun foregå mellem solopgang og
solnedgang.



Støjende, provokerende, hensynsløs eller anden genevoldende adfærd overfor
andre brugere af vandløbene, herunder lodsejere, er ikke tilladt.



Påsejling af vandløbsbrinker og grusbanker på bunden skal undgås.



Sejlads i rørskove er forbudt.



Henkastning af affald er forbudt.



Såfremt et fartøj har sejlet på vandløbsstrækninger, der ligger nedstrøms dambrug,
skal ejeren af fartøjet sørge for at rense og desinficere fartøjet inden fornyet
søsætning, hvis søsætningen sker på vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms
andre dambrug.



Landgang, ophold og færdsel på private arealer må kun ske efter tilladelse fra
ejeren.



Bådebroer må kun anlægges efter tilladelse fra Varde Kommune.



På strækninger, hvor motorbådssejlads ikke er tilladt, må der ikke forefindes
motorbåde eller både med påmonteret motor.

Motorbådssejlads (afsnit 6 side 8-10):


Motorbådssejlads kan uden særlig dispensation benyttes på Varde Å fra
jernbanebroen i Varde til udløbet i Ho Bugt.



Motorbåde, der ligger fortøjet ved, eller efter foranstående regler benyttes til sejlads
på tidligere amtsvandløb, skal være mærket tydeligt med bådnavn og
hjemstedsbetegnelse.



Personer, der har fået en personlig dispensation til motorbådssejlads på Varde å og
skal medbringe dispensationsskrivelsen sammen med personlig identifikation.



Ophaling og søsætning af motorbåde må kun ske på godkendte slæbesteder /
ophalingspladser.



Motorbåde med over 10 HK motor må kun føres af personer over 16 år.



Der må ikke benyttes fartøjer, der fremkalder unødvendig støj eller andre ulemper.



Motorbåde skal vige for sejlførende både, kanoer, kajakker, robåde og fiskende
både. Ved passage skal motorbåde nedsætte hastigheden så der ikke opstår fare.



Motorbåde skal føre lys i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
internationale søvejsregler. For motorbåde under 7 m i længden er det dog
tilstrækkeligt at føre højtsiddende hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt.
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