Oplev naturen mens du sejler
Når man sidder i båden, får man naturen helt ind på
livet – og ser omgivelserne i et andet perspektiv! Først
og fremmest kommer vandløbets frodige planteliv sejleren i møde – i åen blandt andet den hvidblomstrede
vandranunkel, og på bredderne ses hist og her den gule
iris.

Lær at sejle på vandløb
På de strækninger, hvor man må sejle, må man de fleste
steder kun benytte kano, kajak eller robåd. Til længere
sejladser er kano eller kajak langt at foretrække. At sejle
i kajak kræver dog megen teknik og dygtighed, og langt
de fleste vælger at tage turen i kano.
Selv om det er ret nemt at lære
at holde balancen og padle i en
kano, er det alligevel vigtigt, at
man træner teknikken inden turen
på åen. Man skal kunne manøvrere uden at ramme brinkerne og
uden at støde på grund.

Flere steder skal
kanoen bæres over en
mindre strækning.

I Ribe Amt finder du nogle af landets største
og mest vandrige vandløb, ligesom der er mange
middelstore og mindre vandløb, der løber gennem
naturskønne omgivelser.

Mange fugle holder til ved vandløbene – blandt andet
er der mange ænder – især gråand, men også troldand
og krikand, og i vandløbenes roligere dele kan der
være blishøne og grønbenet rørhøne. Fiskehejren står
ofte på lur efter fisk eller frøer langs bredden. Nogle
steder kan man være heldig at se den sky isfugl.

En sejltur på en å kan give fine friluftsoplevelser
for hele familien. Det er derfor blevet populært
at tage på kanotur på de danske vandløb. Det
betyder dog også, at der er behov for regulering
af sejladsen, både for naturens skyld, og for at
give deltagerne bedre oplevelser.

Når vandet er klart, er der gode muligheder for at iagttage fisk og smådyr i åen. Der er fine bestande af både
ørred og stalling i mange af vandløbene, men de er sky
– så man skal bevæge sig roligt og stille for at se dem.
Mange smådyr lever en del af deres liv i åen, for så at
klækkes og sværme over åen i stort tal – det drejer sig
om døgnfluer, slørvinger og vandnymfer.

Det er kun tilladt at sejle på bestemte strækninger
på amtets vandløb. Kortet i folderen viser de tilladte strækninger, og regler for sejlads. Reglerne
er udførligt beskrevet i regulativet vedrørende sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt, der kan fås
ved henvendelse til Ribe Amt eller ses på amtets
hjemmeside (www.ribeamt.dk).

Blåbåndet pragtvandnymfe

Turbeskrivelser for de enkelte vandløb vil blive
udarbejdet og lagt på amtets hjemmeside.

God tur!

Sørg desuden for at sikkerheden
er i orden. Hav altid redningsveste
på – mange vandløb er dybe og
har en forbavsende stærk strøm!

Folderen er udgivet i 2003 af Ribe Amt.
Fotos: Ove Detlevsen, Nature Eyes/Jakob Damborg,
Stig Bachmann Nielsen/Naturplan.
Produktion: Naturplan 75757576

Fiskeri
Hvis man får lyst til at supplere maden med friskfangede
fisk, er det både nødvendigt med et landsdækkende fisketegn (fås på posthuset) og et lokalt fisketegn. Desuden er
fiskeri de fleste steder kun tilladt fra land!

Ta’ på sejltur...

Fiskehejre

Gul iris

Sejlads på vandløb i Ribe Amt
Å
Lydum Å

I Ribe Amt er der mulighed for sejlads med kano, kajak
og robåd på de større amtsvandløb. Sejlads på amtsvandløbene må kun foregå på de på kortet angivne blå, grønne
og sorte strækninger og perioder.

Ølgod

Nørre Nebel
Henne
Mølleå

Give

Sønder Omme

len
Fa

n
el e

Gød

Grindsted
Grindsted Å

Filsø

Tistrup

Ansager

re
ne
Å

Billund

G

Ansager

På de røde strækninger har amtet vurderet, at sejlads ikke
kan foregå uden at skade vandløbene og deres plante- og
dyreliv. Derfor er sejlads forbudt her.

Løvlund

Å

Sejladsen må kun foregå fra solopgang til solnedgang. På
Gelså vest for Gelsbro må der i perioden 1. april -15.
november dog kun sejles i tidsrummet kl. 8 - 18.

Kølskevad

Holm

rd
e

Oksbøl
Va

Blåvands
Huk

eÅ

Varde

Karlsgårde Sø

Å
Als

lev

Starup

Å

Sejlads mod strømmen er kun tilladt på Varde Å vest for
Karlsgårdeværket, på Sneum Å vest for Ålbæk, på Kongeå vest for Jedsted Mølle og på Ribe Å.
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Lodsejere må sejle ud for egen grund hele året.
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Sejlads tilladt året rundt
Sejlads tilladt 1/7-15/3
Sejlads tilladt 15/5-31/12
Sejlads forbudt
Sejlads tilladt af anden myndighed
Rømø
Herfra kan der sejles via kanaler til Karlsgårde Sø
Kommunevandløb (sejlads som regel forbudt)
Dambrug
Primitiv overnatningsplads

Amtsgrænse
Vej
Jernbane

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet. Det er derfor forbudt at beskadige vandløbenes
bund og brinker, ligesom beskadigelse af vegetationen
og forstyrrelse af dyrelivet i og omkring vandløbene er
forbudt. Det er også forbudt at sejle i rørskove.

Sejlads med sammenbundne kanoer er forbudt. Konkurrencesejlads er kun tilladt på Varde Å vest for Karlsgårdeværket og på Ribe Vesterå.

Gram

s
el

Mandø

G

0

Generelle regler for sejlads

Sejladsen må heller ikke genere andre brugere af vandløbene. Støjende og provokerende adfærd er forbudt.

Jels

Fladså

Vojens

Ved Karlsgårde Sø er der etableret en primitiv overnatningsplads for vandrere og kanosejlere.

Efter sejlads på vandløbsstrækninger, der ligger nedstrøms dambrug, skal fartøjet rengøres og desinficeres
inden søsætning i andre vandløbstrækninger, der ligger
opstrøms andre dambrug for at hindre spredning af
fiskesygdomme.
Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må
kun finde sted efter aftale med ejeren.

Ved passage af spærringer skal opsatte anvisninger
følges.
Undlad at kaste affald i naturen. Tag det med dig!
Udlejning
Udlejning af kanoer og andre småbåde må kun ske efter
særlig tilladelse fra amtet og politiet. Udlejningsbåde
skal registreres og nummereres efter amtets anvisninger.
Andre udlejningsfartøjer må ikke benyttes på amtsvandløbene.
Institutioner
Fartøjer ejet af institutioner, foreninger, klubber o. lign.,
som er hjemmehørende i Ribe amt, skal udvendigt og på
begge sider mærkes tydeligt med institutionens navn og
hjemsted. Institutionsejede fartøjer skal registreres hos
amtet. Fartøjerne må ikke udlejes.

