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Velkommen på Vejle Å 
 
For at beskytte den smukke natur og dyrelivet er der følgende regler for, hvornår og 

hvordan der må sejles. 

 

Kun kanoer, kajakker og robåde med registreringsnummer må sejle på åen. 

De udleverede mærker med dato og nr. påklæbes bådens to sider på et synligt sted 

over vandlinien, og fjernes efter sejladsens afslutning. 

 

Der må sejles fra P-pladsen ved Tørskindvej til broen under motortrafikvejen 

”Bredstenvej” fra 16. juni til 31. december - dagligt fra kl. 8.00 til 18.00. 

 

På det sidste stykke ud til Vejle Fjord må der sejles hele året - også uden registre-

ringsnummer. Der er et offentligt landgangssted med adgang til offentlig vej på 

højre åbred kort før åens udløb i fjorden. Hvis sejladsen ønskes afsluttet forinden, 

spørges pågældende lodsejer om lov først. 

 

Sejl ikke med sammenbundne kanoer - hold god afstand. 

 

Der må ikke sejles mod strømmen, undtagen ved Vingstedcentret og mellem broen 

under ”Bredstenvej” og Vejle Fjord. 

Stød ikke ind i bredden eller mod garn og ruser. 

 

Sejlads sker på eget ansvar. 

Undgå at larme - lyt til fuglene. 

Tag affald med til nærmeste skraldespand. 

Tænd ikke bål. 

 

Fiskeri 

Fiskeri og sejlads hører ikke sammen.  

Hvis du vil fiske, skal du købe fiskekort, og fiske fra bredden, hvor kortet gælder. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

God tur på Vejle Å! 

 
NB! Se også bagsiden 
 
 
 
 

Teknik & Miljø · Vandmiljø 

Skolegade 1 · 7100 Vejle · Tlf.: 76 81 00 00 · Fax: 76 81 00 01 
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 
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VIGTIG INFORMATION OM 
PASSAGEN VED HARALDSKÆR FABRIK 

 

Der blev i 1998 lavet en fiskepassage ved Haraldskær Fabrik. Stemmeværket er fjernet, og der er lavet 

et fiskestryg af store sten med et fald på 20 0/00. 

Der er kraftig strøm på stryget, og vanddybden er lille. Det anbefales derfor at tage kanoen op og bæ-

re den forbi. Kun absolut øvede kanosejlere bør sejle gennem stryget.  

Optagning af kanoen må kun ske i den lille kanal på højre bred under  gangbroen over åen. Stedet er 

markeret med skiltning. Det er privat område. Derfor er ophold ikke tilladt, og transport af kanoen skal 

straks påbegyndes. 

Transporten skal ske ad stien på højre bred - til venstre ad Kærbøllingvej over Vejle Å - og til højre ad 

naturstien, som vist på kortet nedenfor. Gangbroen ved optagningsstedet må ikke benyttes. 

Hvis mange kanoer sejler i flok, anbefales det, at der holdes stor afstand mellem kanoerne, så der er 

god tid til optagning af hver enkelt kano. Ventende kanoer kan holde fast i planken på højre bred. 

Det anbefales, at lederen af skoleklasser o.lign. går i land først og dirigerer trafikken. 

 

           
                      

HUSK  vedrørende OPTAGNING ved Haraldskær Fabrik 

- Alle kanoer lægger til ved højre bred 

- Hold fast i planken og vent 

- Kanoerne tages op enkeltvis - først lederens 

- Kanoerne transporteres straks videre til Kærbøllingvej 

Der er ikke opholdsareal mellem optagningsstedet og Kærbøllingvej. Du kan derfor ikke vente på 

afhentning her! 

Kærbøllingvej er smal. Hvis sejladsen ønskes afsluttet, flyt da i stedet til naturstien. 

Bedst er det at fortsætte til isætningsstedet og afslutte længere nedstrøms 


