




Grundlag for regulativet. 

Amose A er optaget som amtsvandlob i Vestsjzcllands Amt på strzhin- 
gen fi-a sammenlsbet &Tåsirup A og Vanl~se Mose ved St. Malme 
til åens udlab i Nedre h o s e  ved udlarbet fra tunnelstmkningen ved 
Bromlle. 

h o s e  A hm vmet mtsvmdl0b siden 1846. 

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlzgning herunder 
ism "Vandl~bsplanen" samt f~lgende tidligere kendelser og regulativer 
el Ier lign.: 

Afvandingckomissionskmdelse af 27. maj 1966 vedrmnde regulering 
og uddybning af strækningen fra UndI~se Bro til Bromlle Bm samt an- 
læg af den 888 m lange tunnel nedstr~ms BromralIe Bro. 

Det hidtil gzldende regulativ, som er vedtaget af HoIbzek mtsråd den 
21. september 1966. 

Ti1 pund for regulativet ligger endvidere en opmding af vandlgbet, som 
er foretaget i januar J februar 1 995. 



I henhold til mi l j~beseses loven af 1983 har amtsrådet udarbejdet 
vandomr~deplaner for Vestsj~llmds Amt. Planerne er indarbejdet i 
"Regionplan 1993-2004"'. 

Oddeplanen for vandl~bene benevnes "Vandl~bspImen" . 
Mal~tninger  Vandlabsplanen indeholder en detaIjeret redegmelse for de mAlsæiminger, 

der er vedtaget for de enkelte vandlab og deres rniljmmsige kvalitet. 

De enkelte vmdlabsskækninger er udlagt med forskelIige måls~tninger, 
idet falgende rn5l:lsxtningsbetegnelser er anvendt: 

S kzrpet målsztning A Saxligt naturvidenskabeligt interesseodde. 

Basis målsztning B, Gyde- og yngelopvzhtodde for laksefisk. 
Bz Laksefiskvand. 
B3 Karpefiskvand. 

Lempet målsætning C Vandlab til afledning af vand. 
D Varidlab pgvirket af spildevand. 
E Vandl~b påvirket af vandindvinding. 

Vandlsbets målsætning 

Den amhmdlede str~kning af h o s e  A er i vandlsbsplanen udagt med 
fslgende målsae$ninger for 2 delstmkninger: 

St. 9320 - 24858 SandIyng A - BromlIe Bro m%lsming C 
St.24858 - 25896 Bromslle Bro - Tunneludl~b mailsipitning B, 



Betegnelse af vandlirbet 

h o s e  A er hovedlobet i h o s e  A-systemet 

Dette regulativ omfatter strzhingen af h o s e  fia tiIbbet af StenIille 
K o m m e s  vandlob "Sandlyng &" (st. 9,320) til udl~bet i Nedre Amose 
A ved udI0bet fra tunnelctr~kningen ved Brcim~lle (st. 25.896). 

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra h o s e  A'S begyndelses- 
punkt ved sammenl~bet af T~llsse Kommunes vandlab " Tåstrup A" og 
"Vanl0se Mose A". 

Amtsvandlnbets begyndeisespunkt, mellempunkt og slutpwikt har 
fslgende UTM-koordinater i zone 32U: 

Begyndelsespunkt St. O: 669.470 m E. og 6.160.190 m N. 
Sandlyng A St. 9.320: 662.540mE. og 6.162.670mN. 
Tunrieludlabet St. 25.896: 669.840 m E. og 6.166.470 m N. 

Den omhandlede strzkning af h o s e  A er grænsevandbb rneIlem Jern- 
lerse og Tornved kommuner på den nordlige og rastlige side, og meIlem 
Stenlille, Dianalund og I-Img kommuner på den sydlige og vestlige side 
således: 

St. 9.320 - 13.000 = grense mellem StenliIIe og Jernl~se kommuner 
St.13.000 - 16.800 = gramse mellem Dianalund og Jernil~se kommuner 
St.16.800 - 23.260 = gr~nse mellem Dianalund og Tomved kommuner 
St.23.260 - 25.896 = grænse mellem Hmg og Tomved kommuner 

Fulgende offentlige vandlrab er t i l l~b  til den omhandlede strzkning af 
amtmandI0bet h o s e  A: 



Vandlebets vedligeholdels esgrundlag 

Amtsrådet har besluttet, at den omihandlede strzekning af h o s e  A fra 
st. 9.320 - st. 24.986 skal vedligehoIdes, så der opretholdes tværsnitspro- 
filer, som opfylder et krav om et minimumstvxrsnitsareal, mens s t r ~ k -  
ningen st. 24.986 - 25.896 er tunnels-kningen uden bbende vedligehol- 
delse. 

Minim~111s-~~rsnitsmalet defineres som stmelsen af det areal, der 
mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter på et hvil- 
ket som helst sted på vandl~bsstrækningen. 

Minimws-tværsnitsmaler angives som arealet af maxsnittet under 
koterne 30 cm, 60 cm og l I0 cm over de "teoretiske" bundkoter, der 
oftest er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ. 
De anfmk v ~ r d i e r  i skemaerne p5 side 5 og 6 er minimumstvmsnits- 
arealer. 

Tv~rsnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skilapadene 
nr. 10-17, men k m  principielt foretages hvor som helst i vandlnbet. 

P6 skalapzlene er angivet falgende opIysninger: ..A> - L&-- -wG', . . . . . .  
I d - -iPi Vandl~bsnummer.. ..... 

Pælnummer ................. 

Vandstand i 
forhold ti2 DNN. ........ 

Kontrolvandstand.. ..... 

Skalapglene er placeret f~lgende steder: 



3.5 Vandlnbsbundens "teoretiske" fald på delstmkninger: 

Ko tein tervaE: 
Sandlyng A-~kellingsted Bro St. 9.320 - 17.468 = fald 0,12 21,75 - 20,77 
Skel-sted Bro - R.M0llerende St. 17.468 - 20.924 = fald O,E l 'JoQ 20,77 - 20,39 
R.Mallerende - Brorn~~le  Bro St. 20.924 - 24.858 = fald 0,05 O/,, 20,39 - 20,20 
Nedst rm BmmlEe Bro St. 24.858 - 24.986 = fald 2,10 O/,, 20,20 - 19,93 
Indlsbsbygvmk St. 24.986 - 25.008 = fdd 0,00 ol,, 19,93 - 19-93 
T m e l  St. 25.008 - 25.896 = fdd 0,90 OJoo I9,93 - 19,15 

Vandlabets '7eoretiske'?bundbrsdder p5 delstrækninger: 

Opstrms Reersl. M~llerende St. 9.320 - 20.924 bundbredde = 6,OO m 
Nedstrms Reersl. MarIlerende St.20.924 - 24.845 bundbredde = 7,00 m 
Brom~lle Bro St.24.845 - 24.858 bundbredde = 9,OQ m 
Neds t~ms  Bromslle Bro St.24.858 - 24.986 bundbredde = 6,00 m 
Indl0bsbygvxrk St.24.986 - 25.008 bundbredde = 3,25 m 
Tunnel St.25.008 - 25.896 bundbredde = 3,25 m 

Vandlrabets "teoretiske" sltraningsanlzg på deIstrækninger : 

St. 9.320 - 11 .g00 
St,11.800 - 12.800 
St. 12.800 - 16.600 
St. 16.600 - 18.600 
St.18.600 - 24.845 

Brom~lEe Bro St.24.845 - 24.858 
Nedstrurns Bromlle Bro St.24.858 - 24.986 
Indl~bsbygvaxk St.24.986 - 25.008 
Tunnel St.25.008 - 25.896 



Skalapæl m. 1 O 
Station: 9.798 ved Kongemose 
1 Kote I Tv~rsnitsareal 1 

I I I 

Teor. bredde = 6,00 m A = 2,O 

SkalapaeI nr. 12 SMapzl nr. I3 
Station: 14.958 ved Verup Mose Station: 17.573 SkeIIingsted Bro 

Skalapd nr.1 l 
Station: 12.949 ved BodaI Mose 

I I I 

Teor. bredde = 6,00 m A = 2,O 

Kote 

22,9 1 

Tvzrsnitsareal 

14,72 m2 

Tear. bredde = 6,OO m A =  1,5 

S kalapzl nr. 14 
Station: 19.01 8 Resselbjerg Mose 

Skalapd nr. 16 

22,41 

Kote 

9,02 m2 

Tvzrsnitsareal 

I I I 

Teor. bredde = 7,00 m A =  1,5 

Station: 22.800 ved Garderghd 

Kote I Tvzrsni t sareal 
I l 

2 

Kote 

I I I 

Teor. bredde = 6,00 m A = 1,25 

21,61 
21,31 

Tvessnitsareal 

Station: 21.2 10 v. R. Mdlerende 

1,98 m2 
O m2 

I Kote I Tvzrsnitsareal 1 

Teor. bredde = 6,00 m A = 2,Q 

20,38 1 O m2 1 
Teor. bredde = 7,OO m A = 1,5 

SkdapEel nr. 17 
Station: 24.433 ved BromslIe 

Kote 

21,81 .- 
21,Jl 
20,8 1 
20,5 1 
20,2 E 

Tværsnitsareal 

-p. 
15,04 m2 
9,52 m2 

4,74 m2 

2,24 m2 
o m= 

Teor. bredde = 7,00 m A = 1,s 



Oprensning foretages, når tv~rsnitsarealet er mindre end fastsat i skema- 
erne. Oprensning foretages nornialt kun. i perioden 1518 - 1511 0. 

I sommerperioden skæres en gr~defri str~mrende i f~lgende bredder: 

Ved den 3. og sidste gmdeskxing om efteråret s k e s  i fuld regulativ- 
ma=ssig bundbredde. 

Strækning: 
Sandlyng A - Skellingsted Bro 
S kellingsted Bro - Reerslev Mgllerende 
Reerslev Msllerende - Bromlle Bro 

Vandlnbets tvmnitsareal kontrolleres normalt i perioden B 5/2 - 15/4. 
Tv~rsnitsarealer og vandstande måles efter behov, dog mindst én gang 
hvert femte år. 
Ved underskridelse af de fastsatte mir1imums-~~ersnitsarea1er foretages 
oprensning i den efterfalgende periode fia 1518- 1511 0, jfr. pk.  3.7. 

Stramrendebredde 
5,O m 

1 5,5 m 
6,0 m 

Strsmrender kontrolleres i gmdeskzringsperioden fra 115 - 1 5/  1 0. 

Kontrol af vandstand 

Vandl0bsmesenet vil ved henvendelse h lodsejere ekstraordinært kon- 
trolIere vandfhngen eller ~ m r e n d a i ,  hvis vandstanden i mens 
vækstperiode stiger til over de vandstandskoter, som er anfm i neden- 
stående skema. 
Vandstandskoterne svarer til en forventet maksimal sommerafstrctmning 
på 20 Usek. pr. km2, og når der er en hel del grade i vandl~bet. 

Vandstandene er markeret på skaiapaeIene med et bIåt skilt. 



4. Bygværker 

4.1 Broer, Overbrsler og Overgange 

4.2 Andre bygværker: 

Stat ion 
(midte) 
17.462 

20.654 

24.852 

24.986 

24.995 

25.002 

Tunnellen er forsynet med 4 kontrolsEiakter. Ved twmelindI0bet er etabIeret et 29 m langt indl~bs- 
bygv~rk  med bl.a. 2 "isheste" af skrA betonmure og et ristevzrk. Ved tunneludlabet er etableret et 8 
m langt udlabsbygva-k bestående af en 4 m bred jernbetonbundplade og skråninger med anlzg = 2 
beklazdt med stenglacis i beton. 

Beskrivelse 

Bro afjernbeton 

Jernbro på 'betdunda- 
menter med t r d z k  
Bro af jernbeton med 
fodg~ngerbro på konsol 
Bro af jernbeton 

Bro af j embeton 

Bro af jernbeton 

I 

Vmdslug 
Rmddiam. 

----p 

8,OQ m 

9,00 m 

6,00 m 

6,00 m 

3,20 m 

I Bemærkninger 

Bundtisedde = 3,25 m 
T m e l h j d e  = 2,80m 
Bundkote: 19,95- 19,15=0,9 O/,, 

Station Beskrivelse I Ejer 

Ej er 

Tornved 
Kommune 
Vestsj. Amt 

, 
Vestsj. Amt 

Vestsj. Amt 

-1 
Vestsj. Amt 

Vestsjxllands Amt 25 .O08 - 25.896 
(S88 m) 

Bem~rkninger 

Skellingstd Bro 
Bredde: 1 3,75 m 
Bro for Jyderupstien 
Bredde: 1,60 m 
Bromlalle Bro 
Bredde: 13,00 m 
Inspektionsbro 
Bredde: 1 ,O0 m 
Inspelrtionsbrs 
Bredde: 1,00 m 
Znspektlansbro 
Bredde: 1,50 m 

Vandlabstunnel 



Administrative bestemmelser 

Administration 

Vandlnbet administreres af Vestsjzllands Amt som vandl0bsmyndighed. 

Vandl~bet med bygvmker m.v. skal vediigeholdes således, at de fastsatte 
minimumsW~rsnitsarea1er for vandlrnbet overholdes. 

Vandlabets vedligeholdeEse påhviler amtet jfr. dog pkt. 5.3. VedligehoI- 
delsens omfang er beskrevet i afsnit 8. 

Bygværker 

Bygvxrker, sisom styrt, stryg eller skhingssikringer, des er udf~rt  af 
hensyn til vandl~bet, skal vedligeholdes som dele af vmdl~bet. 

Vedligeholdelsen af mr ige  bygvmker som broer, stemrnevmker, over- 
IcmsIer eIIer vandingsanl~g m.v.- påhviler de enkelte ejere eller brugere. 
Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og g r ~ d e  og lignende, der 
samler sig ved bygvmkerne, jfr. vandlabsloven 27, stk. 4. 

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan amtet istands~tte eIIer 
fjerne p å ejerens bekostning. 

Enhver ~ n d r i n g  af bygvzrker skal godkendes af amtet, j E. vandl~bslovens 
5 47. 

Beplantning 

BepIantning langs vandlebet inden for en afstand af 2 meter fra vandlgbets 
merste kant skal bevares af hensyn til beplantningens grsdebegramsende 
virkning. 

Amtsrådet kan t r ~ f f e  beslutning om etablering af ny beplantning på arealer 
Iangs vand1 #bet, for at age beskygningen af vandbbet, j fr. vandl~bslovens 
9 27, stk. 2. 
Udgifterne til etablering af en s å h  ny beplantning og ved1igeholdeIse af 
beplantningen påhviler amtet. 



Sejlads og fiskeri 

Sejlads 
Af hensyn til at omådet omkring 0vre RalIeby A og h o s e  A indgår i det 
omrade i Vestsj~llands An& som er udpeget som lokalt odderbevarings- 
område, har amtsrådet besluttet, at sejlads på h o s e  kun er tilladt i be- 
gramet omfang. 
Det vil fremtidigt kun være tilladt at sejle p& strækningen i perioden fra den 
15. april til den 1. oktober og kun i tidsrummet fra kl. 7.00 - 19.00 med 
undtagelse a5 månedeme juni og juli, hvor det er tilladt at sejle til kl. 21 -00. 
Der må kun sejles med ikke-motordrevne srnåfmjer som robåde, kanoer 
og kajakker. 
Sejladsen d ikke vme til skade for vandl~bet eller til ulempe for andres 
jagt og fiskeri. 
Sejladsbepnsningen gxlder ikke for vandIsbsmyndighedens sejlads i 
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. 

Erhvervsmæssig udnyttelse af sejladsretten er ikke tilladt. 

Retten til sejlads giver ikke adgang til at befxæde andres ejendom. 
Den, der Iovligt s p z m  for sejlads som ~ Y n t  i pkt. 6. I ,  skal anvise 
anden adgang over sin ejendom. 

Der må ikke uden amtets tilladelse anIægges bådebroer eller nedrammes 
fort0jningsple i vandlabet. LigeIedes må både eller andre fartojer ikke 
uden tilladelse fortaj es ved vandl~bets skråninger. 
Ved ophaling af både m5 vandlabets shåninger ikke beskadiges. 

Fiskeri 
Retten til fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger namnest ved 
fiskevandet jfr. g 4 i lov om ferskvandsfiskeri. Bredejere kan give andre 
ret til fiskeri fra egen ejendom. 

Ved fiskeri med mser 3kaI ruserne forsynes med odderriste og skal i mrigt 
opsmes i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven og på en sådan 
måde, at ruserne ved enhver vandstand er tydeligt markeret med træpxle 
eller flydekugle. Efter endt brug skal alle p ~ l e  fjernes fra vandl~bet. 

Ruser, der er opsat p5 en sadan måde, at de er til væsentlig ulempe i 
forbindelse med vandl~bsvsdIigeRolde1sen, vil blive fjernet af amtet. 



Langs begge sider af vandI~bet skal henligge udyrkede br~mmer, som skal 
have en bredde på 2 m regnet fra vandInbsskråningernes merste kant. 

Br~mmerne skal fremsiå som udyrkede arealer d naturlig græs-, urte- 
eller trazvegetation. Der m5 ikke foretages nogen form for jordbehandling, 
spr~jtning, opQldning eller lignende, som kan beskadige vegetationen p& 
bramneme. 

Ejere eller brugere af ejendomme, der grzenser til vandlabet, er pligtige til 
at tale udfmlsen af de fomdne vedligeholdelsesarbejdes. 
Hertil regnes bl.a. transport af materider og maskiner og maskiners arbej- 
de langs vandlabets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 6 m 
bredt. 
Der ydes erstatning efter vmdlabslovens 28 for eventuelle skader, der 
påfms ejere eller brugere udover de markskader, der opstår i forbindelse 
med den almindelige vedligeholdelse. 

Bygninger, bygvaerker, faste hegn og beplantninger samt lignende ankg af 
blivende art m& ikke uden amtsrfidets tilladelse anbringes naxmere end 6 m 
fra sverste varidlsbsksuit. Undtaget fia denne bestemmelse er den i afsnit 
5.4 - 5.5 omtalte beplantning. 

Arealer, der grænser til vandl~bet, må kun benyttes til I~sdrifl, såfremt der 
opsst=ttes et forsvadigt hegn langs med og mindst 1,00 m fra vandlnrbets 
merste kant. 

Af hensyn til eventuel maskinel vedligeholdelse af~andlnbet må hegnets 
h~jde ikke overstige 1,00 m og ikke placeres mere end 1,25 m fra vand- 
hbets merste kant. 
Alternativt skal hegnet placeres mindst 6,00 m fra vandlnbets merste kant, 
således at en gravemaskine kan passere mellem vandl~bet og hegnet. 

Ejere eller brugere er pligtige til at Serne hegn, inden 2 uger &er at tilsy- 
net har meddelt disse, at det er mdvendigt af hensyn ti1 maskinel udfarelse 
af vdigeholdelsesarbej det. 

Ændringer 

I henhold ti1 vmdl0bslovens 3 6 må ingen bortlede vand fra vandIrabet 
eller foranledige, at vandstanden i vandlnbet forandres, eller at vandets 
f i e  Imb hindres. 

Enhver form for opfyldning og opgravning eller regulering af vandbbet, 
udgrprftrUng til vandlobet samt etablering af broer og overkmter m5 kun 
finde sted efter amtsrAdets bestemmelser. 



I det hele taget må ingen uden amtets tilladelse foretage foranstaltninger 
ved vandlabet og dets anlæg og h m m e r ,  hvorved tilstanden i vandl~bet 
kommer i snid med bestemmelserne i vandl~bsloven eller i dette regulativ. 

Hvor der kan vzre risiko for, eIIer der sker nedskridning af skråninger, 
kan amtet zndre skråningsanl~gget. Arbejdet hermed ud fores af amtet. 
Der ydes erstatning fer eventuelle skader efter vandl~bslovens 9 28. 

Lzegning af kabler, vandledninger og lign. på vandl~bets arealer må k m  
ske efter tilladelse fra amtet. 

Udledninger og indvindinger 

Vandl~bet m i  ikke tilfeires fate stoffer, haveaffdd, spildevand eller andre 
v~sker, der foranlediger aflejringer i vandl~bet eller forurener dets vand, 
jfi. milj~beskyttelsesloven 27. Der kan dog efter rniljobeskyttelseslovens 
9 28 opnås tilladelse fia amtsrådet eller kommalbestyrelsen til udIedning 
af spildevand i mindre mængder. 

Ved trll~b, grder, dræn og. lign., hvor der efter amtets mening tilfares 
vandl~bet uacceptable rn~ngder af sand og mudder eller lign., kan amtet 
kræve, at der etableres sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan 
nedbringe ti lfmlerne til et acceptabelt niveau. 

De tilpnsende Iodsejere må uden tilladelse oppumpe vand h vandl~bet 
til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe eller vind- 
P-F- 
Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder, der da 
skal udgraves udenfor vandlnbets profil og indhegnes saledes, at haturer  
ikke kari W e  ud i vmdl~bet samt sikres saledes, at udtrædning afjord i 
s t r~dnbe t  ikke finder sted. 
Anden vandindtagning må ikke fmde sted uden tiIIadelse fia amtet, j fr. 
vandforsyniagslovens bestemmelser. 

U d l ~ b  fra dmnledninger skal udfmes og vedligeholdes således, at der ikke 
sker skade på vandlabets skråninger. Udfmlse af andre rarledninger må 
kun ske efter forud indhentet tilIadelse h amtet. 

Drænledninger må ikke tilsluttes vandl~bet i st~rre dybde end 1 0 cm over 
de fastsatte teoretiske bundkoter, og skal placeres siiledes, at tilsanding og 
dermed behov for frigravning undgås, 

De steder, hvor grsden kan resdtere i, at drznudl~b tilslarnrnes, vil vand- 
Iobsv~senet skzre graden rid for udlraEiene, Herved dannes ingen aflejrin- 
ger, og der sikres frit d 0 b  h drænledninger. Fomds&ningen er dog, at 
lodsejeren afinzrker drmudIabene og giver meddelelse herom til vand- 
10bsvzsenet. 



Nye t i l l~b og tillab, der reguleres, skal forsynes med en overkarrsel med et 
mindst 5 m bredt brokkke ved udlabet. Overkmslerne skal etableres med 
henblik på transport af det materiel, der anvendes ved vandl~bets vedlige- 
holdelse. 

Beplantning 

Beplantningen p& vandlgbets brzrnmesirealer skal bevares af hensyn til 
beskygningen, jfr. afsnit 5.4 - 5.5. 
Lodsejerne kan dog uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i v~sentlig 
grad er til gene for markarbejde eller passage i mrigt . 

Onskes foretaget anden beskæring eller fældning af beplantningen, må 
lodsejerne henvende sig til amtet, som tmffer afwrelse herom og even- 
tuelt lader arbejdet udfme. 

Beskadigelser 

Afmærkning på vandlnbets areder, f.eks. skalapæle, mii ikke beskadiges 
eller @emes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betaIe for retable- 
ring af ahrkningen. 

Beskadiges vandl~bet eller dets diger, bygvmker, bepIantning eller andre 
anlæg ved vandlgbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandbbs- 
loven, kan amtet meddele pibud om genoprettelse af den tidligere tilstandl. 

Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 nævnte beplantning langs vandlsrbet, 
vil blive krævet erstattet ;tf skadevolderen. 

Er et påbud ikke efterkommet inden udlabet af den fastsatte tidsfrist, kan 
amtet foretage det fomdne p8 den forpligtedes regning, j fr. vmdlnbs- 
lovens 5 54. 

Er der fare for, at der kan ske befydel ig skade på g m d  af usadvanlige 
nedbmforhold eller andre udefra kommende us~dvanlige begivenheder, 
Iran amtet foretage det fowdne uden @bud ag på den forpligtedes reg- 
ning, jfr. vandlsbslovens 5 55. 

Overtmdelser afbesternmelsme i regulativet og undladeIse af at efier- 
korne  påbud skaffes med &de, jfi. vandlerbslovens 85. 



Vedligeholdelse 

Amtsradet afgar om vedligehoIdelsen af vandlabet skal udfms i entre- 
prise eller ved amtets egen foranstaItning. 

Vandlsbet samt beplantning og bevoksning i 0vrigt på skråninger og 
brmnrner vedligeholdes af amtets vandl0bsvxsen på arntsråd&s vegne. 

Oprensning 

Oprensning af vandl~bet foretages ud h krav til de for vandlabet hfsatte 
minimumstvamnitsarealer, som fiemgår af afsnit 3.6. 

Når krawarrdierne for minimms~ærsnitsmeder underskrides, foretages 
normalt oprensning fia den fnrstkommende 1 5.  august - 1 5 .  oktober. 

Ved oprensning må de angivne tva=rsnitsarealer maksimalt forages med 
I O% af krawærdierne. 
Oprensningen mges begrznset til den naturlige str~mrende, hvis dette i 
mi@ er tilstr~kkeligt ti l at opfylde kravet til mhhumstwrsnits&et 
Oprensningen omfatter kun aflejringer af sand og mudder. Sten og grus 
m& ikke opgraves, og overhngende hinker m& ikke beskadiges. 

Gr~deskæring foretages efter behov og ud fra krav til stmmendebredde, 
Kontrol sker i hele vandl~bets lmgde. 

Gr~desk~sing foretages normalt 3 gange årIigt fordelt med 1 gang i hver 
af fdgende 3 perioder: 115 - 116, 1516 - 1517 og 119 - 111 1. 

Grradeskmingen foretages saledes, at p d e n  kun fjernes i vandlmbets na- 
turligt slyngede str0mrende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8. 
Ved den 3. og sidste gradeskzring om efteråret skzres i fuld regulativ- 
mæssig bundbredde. 

Hvis der opstår afvandingsmz-ssige probIemer som fdge af efterladt g r d e  
udenfor stramenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grade 
ved sidste grerdeskzrhg afskzres i vandoverfladen. Det kan f.eks. vEre 
tagror, pindsvineknop og lign. stivstznglet vegetation. 

I tilklde af ekstraordinkr bj vandstand eller kraftig gnadevzbt kan der 
efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere gr~deskwing foruden 
de i afsnit S -7 nzvnte. Ekstra gr~deskæring foretages dog kua, hvis amtet 
simmer, at der er v~sentIige interesser forbundet hermed. 

Afskiket gr0de opsamles ved szrlige opsamlingssteder. 



Bredvegetation slås kun, hvis der forekommer en M i g  umket vege- 
tation, eller hvis det er mdvendigt af hensyn til grndeskæringsarbejdet. 

På arealer, som er domineret af wnskede arter, kan der ske en slhing . 
Den slåede vegetation bortskaffes sammen med gr~den. 
Fdgende arter betegnes som usnskede: 
Bjsrrneklo - Bramden~lde - Agertidsel - b d  Hestehov - Tagrm og lign. 

Den træagtige vegetation langs vandlabet vurderes lobende.Trzer og 
buske eller grene p% disse, som kan være til hinder for en rimelig vand- 
fmingsevne eIIer til gene for vedligeholdelsen fjernes. 

Bredsikring 

Ved msionsskader, samt hvor der er risiko herfor, kan der foretages en 
bredsikring. 

P tilfxlde af nedskridning af skarringer foretages normalt en retablering og 
stabilisering af skråningen. 

Gr~deskæringen i h o s e  A foretages normalt med gradeskmerbåd på 
s t r z h g e n  fra Sandlyng A til Bromralle Bro, medens den korte strækning 
fra Brom~lle Bro til indl~bet til tunnelstmkningen normalt gmdeskres 
med håndredskaber. 

Ved tilrettelæggelsen af vedligehoIdelsesarbejdet skal de ulemper, som 
ejere og brugere skal tale, jfi. vandlsbslovens 8 28, sages fordelt ligeligt 
på begge sider af vandlabet. Eventuel maskinel oprensning eller andet ved- 
Iigeholdelsesarbejde samt k e l  foretages fi-a samme side af vandl~bet et 
år ad gangen. 

Udbedring af bygv~rker samt skraningssikringer foretages normalt uden- 
for perioden 1. maj - 15. oktober, 

Fyld m.v., der fremkommer ved vandIsbets reguIativmxssige vedligehol- 
delse, er brugerne af de t i l d e n d e  arealer pligtige til at Gerne eller til at 
sprede i et ikke over 1 0 cm tyk lag udenfor vandIabets 2 ni b m e s .  

Det pahviIer den enkelte ejer eller bruger selv at underssge, om der er op- 
lagt fyld, som skal Sesnes elkr spredes. Undlader en ejer eller bruger at 
8 eme fylden, kan amtsrådet med 2 ugers skriftligt varsel til ej eren eller 
hgeren lade arbejdet u d f m  pi den påg~ldendes bekostning. 



Lodsejere eller andre med interesse i vandlakt, der finder vandl~bets 
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vednarende vandlobet util- 
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet. 

Tilsyn 

Tilsynet med vandlrabet foretages af Vestsj~llands Amt som vandl~bc- 
myndighed. 

Amtet foretager normalt offentligt syn over vandl~bet l gang &ligt. 
Synet afholdes som regel i perioden 15. september - 15. november. 

Synet afholdes sammen med synsm~nd udpeget af amtsrådet. Andre, der 
ansker at deltage i dette syn, kan mffe nmmere aftale herom med amtet. 

Revision 

Dette regulativ skal senest til revision den l. januar 2007. 

Regdativet has været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 
X uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ~ndringsforslag 
inden den 2. februar 1996. 

Regulativet er herefter vedtaget af Vestsj z1 tands Amtsrids udvalg for 
teknik & miIj 0 den l. oktober 1 995. 

Regulativet t r de r  i kraft fra datoen for dets vedtagelse. 

Hans H. Uindt 
Natur & Miljm-chef afdelingsleder 
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