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Sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer 
(robåde, kanoer og kajakker) er tilladt på 
de af Sønderjyllands amtsråd udpegede 
sejladsvandløb samt på de omfattede græn-
sevandløb, som efter aftale administreres af 
Ribe Amt (Kongeå og nedre del af Gels Å ).

På alle øvrige amtsvandløb er sejlads ikke til-
ladt (se pkt. 2.3). Sejladsforbudet gælder dog 
ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbin-
delse med vedligeholdelse og tilsyn samt for 
lodsejere ud for egen ejendom. Endvidere 
kan vandløbsmyndigheden give sejltilladelse 
til personer eller foreninger, der udøver 
fiskepleje (elektrofiskeri o.l.) i vandløbene 
eller kontrolopgaver i henhold til ferskvands-
fiskeriloven og miljøbeskyttelsesloven.

Tidsmæssigt må sejladsvandløbene besej-
les hele året og på alle tidspunkter døgnet 
igennem. - Der er dog følgende undtagelser 
herfra: 
A) På amtsvandløb 3610 Kongeå er al sejlads 

kun tilladt i perioden 15. maj til 31. decem-
ber.

B) I perioden 1. april til 15. november må der 
på strækningen af amtsvandløb 3830 Gel-
så nedre del fra Gelsbro (amtsgrænsen) 
til sammenløbet med amtsvandløb 3820 
Gram Å kun sejles i tidsrummet fra kl. 8.00 
til kl. 18.00. 

C) På amtsvandløb 4253 Sønderå er sejlads 
kun tilladt i perioden 15. juni til 15. novem-
ber.

D) Sejlads med udlejningsfartøjer (se pkt. 
3.2) må - hvor der ikke gælder andre regler 
- kun foregå mellem solopgang og solned-
gang.

Udlejningssejlads (se pkt. 3.2) må kun foregå 
efter forudgående skriftlig ansøgning og 
aftale med vandløbsmyndigheden. Udlej-
ningsfartøjer skal registreres og være påført 
mærke efter vandløbsmyndighedens anvis-
ninger. Desuden skal udlejningsfartøjer (se 
pkt. 3.2) og institutionsejede fartøjer (se pkt. 
3.3) være sikkerhedsgodkendt af politiet.

Vandløbsmyndigheden har fastsat kvoter 
for antallet af udlejningsfartøjer på de 
enkelte sejladsvandløb (se pkt. 2.2). Udlej-
ningskvoterne kan justeres af vandløbsmyn-
digheden, hvis det skønnes, at hensynet til 
det enkelte sejladsvandløbs natur- og miljø-
forhold nødvendiggør det.

Konkurrencesejlads på sejladsvandløbene 
og sejlads med sammenbundne kanoer er 
ikke tilladt. 

Almindelige regler for sejlads 

på sejladsvandløb

Brede Å
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På sejladsvandløbene må der kun sejles 
i strømmens retning. For nye roklubber 
under Dansk Kano og Kajak Forbund, der 
etableres ved sejladsvandløb, som ikke er 
omfattet af nedenstående undtagelser, 
kan der hos vandløbsmyndigheden ansøges 
om dispensation til sejlads mod strømmen.
Der er følgende generelle undtagelser, hvor 
der også må sejles mod strømmen: 
A) På den del af amtsvandløb 3730 Tørning Å, 

der er udlagt som sejladsvandløb.
B) På den del af amtsvandløb 3740 Hoptrup 

Å, der er udlagt som sejladsvandløb.
C) På strækningen af amtsvandløb 4010 

Brede Å fra jernbanebroen i Bredebro til 
Ballum Sluse.

D) På den del af amtsvandløb 4011 Brede 
Ås Døde Arm, der er udlagt som sejlads-
vandløb.

E) På følgende delstrækninger af sejlads-
vandløb i Tøndermarsken, der på begge 
sider er omgivet af ådiger: Amtsvandløb 
4210 Vidå fra sammenløbet mellem Arnå 
og Hvirlå og indtil udløb i Vadehavet, 
amtsvandløb 4240 Grøn Å fra tilløbet af 
Vindtved Kanal til udløb i Vidå samt hele 
amtsvandløb 4250 Vindtved Kanal.

Al sejlads skal foregå således, at vand løbenes 
bund, sider og brinker ikke beskadiges. Beska-
digelse af vegetation og forstyrrelse af dyre-
livet i og ved vandløbene er ikke tilladt. Det 
er ligeledes ikke tilladt at sejle i rørskov og 
gennem åkandebælter.

Såfremt et fartøj har sejlet på vandløb, der 
ligger nedstrøms et dambrug, skal ejeren af 
fartøjet sørge for at rense og desinficere far-
tøjet, inden det søsættes opstrøms et andet 
dambrug, pga. risiko for spredning af fiske-
sygdomme. - Desinfektion kan dog undlades, 
hvis fartøjet efter sidste sejlads har ligget 
tørt på land i mindst 48 timer.

De sejlende skal respektere vandløbsmyn-
dighedens vedligeholdelsesarbejde og rette 
sig efter vedligeholdelsespersonalets anvis-
ninger. Beskadigelse af vedligeholdelsesma-
teriale, herunder fjernelse af grødespærrin-
ger, medfører erstatningspligt.

Henkastning af affald i og ved vandløbene er 
ikke tilladt.

Støjende, provokerende, hensynsløs eller an  -
den genevoldende adfærd over for andre 
bru gere af vandløbene, herunder lodsejere, 
er ikke tilladt.

Landgang, ophold og færdsel på bredarealer 
langs sejladsvandløbene er ikke tilladt. Land-
gang, ophold og overnatning må kun finde 
sted på de særligt indrettede teltpladser 
langs sejladsvandløbene, hvor båltænding 
kun er tilladt på specielt anlagte bålplad-
ser. Vedrørende landgangssteder for sejlads 
i Tøndermarsken se pkt. 3.2.
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