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Velkommen til Skjern Å

Sejladsregler:

Nedenfor Borriskrog:

Skjern Å er næsten 100 km lang. Åen udspringer i Tinnet Krat nær Vejle og løber ud i Ringkøbing Fjord.

Almindelig ansvarlig adfærd, som indebærer at
man ikke sejler med sammenbundne kanoer, holder
afstand, ikke sejler ind i brinker, garn eller ruser,
ikke larmer, ikke smider affald og kun tænder bål på
de indrettede bål-steder. Hunde må ikke medtages.

Sejlads kræver ikke registreringsmærker.
I Skjern Å’s Hovedløb fra Borris til Ringkøbing
Fjord er medstrøms sejlads uden motor tilladt i
perioden 16. juni til og med 28. (29.) februar
fra kl. 7 til solnedgang, dog ikke længere end
til kl. 20.

Der kan sejles på Skjern Å fra Rørbæk Sø´s
vest ende til udløbet med kanoer, kajakker og
robåde.
På den øvre del snor Skjern Å sig gennem
smukke landskaber med megen uberørt natur.
En kanotur på Skjern Å er en dejlig naturoplevelse.
For at beskytte den smukke natur- og dyrelivet
er det bestemt, hvordan og hvornår, der må
sejles.
Følg reglerne - så vil du få en dejlig tur
uden at skade naturen eller genere lodsejerne
langs åen.

Fiskeri må ikke ske fra kanoer m.v. Hvis du vil fiske
skal du købe fiskekort og fiske fra bredden, hvor
kortet gælder.
Ovenfor Borriskrog:
Sejlads kræver registreringsmærker
(købes ved henv. til Skjern Å Kanofart tlf.: 7573
6001 og Brande Camping tlf.: 9718 1049).
Der må sejles i perioden 16. juni til 30. september fra kl. 08.00 til 18.00.
Kun kanoer, kajakker og robåde må sejle på åen
og søerne.

I Skjern Å’s Hovedløb er modstrøms sejlads
uden motor tilladt fra Ringkøbing Fjord til
Skjern Bådehavn i før nævnte tidsrum.
I Skjern Å’s Hovedløb er sejlads med motordrevet fartøj med indtil 5 knob tilladt mellem
fjorden og Pumpestation Nord.
I Skjern Å’s Sydlige løb er sejlads uden motor
tilladt på strækningen fra SkjernÅ’s hovedløb
til trækfærgen ved Gl. Botoftevej i perioden
16. juni til og med 28. (29.) februar fra kl. 7 til
solnedgang, dog ikke længere end til kl. 20.00

Kanoudlejning:

Der findes campingpladser i Brande, Arnborg,
Sdr. Felding, Tarm og Skjern.

Skjern Å Kanofart, Vester Møllevej 7
7323 Give, tlf.: 7573 6001
Vest-Kano, Hærmandsgårdevej 4, Sdr. Virum
tlf.: 9737 1200
Åskov Kanofart, Skarrild
tlf.: 2258 9104

Landgang
Brug de anviste raste- og teltpladser.
Der er ophalerpladser med parkeringsmuligheder ved: Æ lejr ved Borris, Gjaldbæk P-plads,
Albæk P-plads, Skjern Bådehavn,
Lønborg Banke og Pumpstation Nord.

Kanosejlere kan overnatte på de anviste primitive
lejrpladser langs åen ved Hastrup Sø, Mes Sø,
Sandfeld, Skarrild og Sdr. Felding
- alle med håndvask, vandkloset, drikkevand,
skraldespand, bålsted / grillplads og shelters.
Æ Lejr øst for Borris Kirke har toilet og bålplads.
Pladsen sydøst for Pumpestation Nord har bålplads og toilet i Info huset.
I Skjern Enge er der drikkevand i Naturcenter
Skjern Å og Naturcenter Skjern Enge.
Skoler kan få anvist overnatningsmuligheder
ved henvendelse til Naturstyrelsen,
tlf.: 7254 3000, e-mail: blh@nst.dk

For færdsel i øvrigt henvises til Naturbeskyttelseslovens kap. 4 - Offentlighedens adgang til
naturen og Bekendtgørelse om offentlighedens
adgang og rekreative brug af Naturområdet
Skjern Enge.
Man må ikke gå i land ved beboelser og haver
samt i Hestholm området og på øerne i deltaområdet.
Stemmeværket eller skodder må ikke røres.
Husk at køre kanotraileren tilbage efter brug
ved stemmeværkerne.
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Overnatning

Sejlads
på Skjern Å
Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur, Juni 2011
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Oplysninger om sejladsen

Brande Turistkontor
tlf.: 9642 0428
Skjern Turistservicekontor
tlf.: 9659 3307 / 7022 7001
Yderligere
information fås hos:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur
Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
tlf.: 9974 2424 ; Fax: 9975 9909
e-mail: miljo.natur@rksk.dk ; www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern
Kommune

