Regler for sejlads

Oplysninger og adresser:

Fartøjer skal have et synligt registreringsnummer
fastgjort på stavnen. Sejlads uden registreringsnummer er forbudt.

Sindal Turistbureau
Tlf. 9893 6693

Motorsejlads er ikke tilladt.

Hjørring Turistinformation
Tlf. 9892 0232

Der må sejles hele året fra kl. 7.00 til solnedgang.
Der må ikke sejles med sammenbundne kanoer, der
skal holdes afstand mellem fartøjerne
Gruppesejlads på mere end fem fartøjer og
konkurrencesejlads er ikke tilladt.
Der skal tages hensyn til udsatte ﬁskeredskaber.
Der må ikke larmes med fx medbragte ghettoblastere.
Lad naturen skabe lydene.
Aﬀald skal tages med til rastepladsernes aﬀaldssække.
Der må kun tændes bål på de anviste raste- og
overnatningspladser.
Af hensyn til dyrelivet må hunde ikke medtages.
Brug toiletterne på raste- og overnatningspladserne.
Fiskeri: Der må ikke ﬁskes fra fartøjerne. Hvis du vil
ﬁske fra bredden, kræver det ﬁsketegn/dagkort til
den del af åen, du ønsker at ﬁske i. Dagkort kan købes
på turistbureauet i Sindal. Sportsﬁskerforeningen for
Hjørring og Omegn henviser til øvrige salgssteder på
hjemmesiden: www.uggerbyaa.dk
Om dagen er færdsel tilladt på udyrkede, uindhegnede arealer.

Sejlads på Uggerby Å

Hirtshals Turistbureau
Tlf. 9894 2220
Tversted Turistbureau
Tlf. 9893 1166

Kanoudlejning:
Uggerby Kanofart
Skagen Landevej 847, Uggerby
9800 Hjørring
Tlf. 9897 5304
www.uggerby-kanofart.dk
Sindal Turistbureau
Jernbanegade 8
9870 Sindal
Tlf. 9893 6693
www.toppenafdanmark.dk

Gæstekort:
Gæstekort kan mod depositum fås på
Sindal Turistbureau.
Sejlads på Uggerby Å. 3. udgave, 2009.
Redaktion: Laus Gro-Nielsen.

Landgang er ikke tilladt indenfor 50 m fra beboelsesbygninger og haver. Overnatning udenfor de anviste
raste- og teltpladser må kun ske med bredejerens
tilladelse.
Fartøjer må ikke landsættes udenfor de dertil beregnede faciliteter.

Teknik og Miljø
Jørgen Fibigersgade 20
9850 Hirtshals
Tlf. 7233 3333
www.hjoerring.dk

Velkommen til åen!
Uggerby Å har sit udspring ved Sterup og munder ud i
Skagerrak i Hjørring Kommune.
Åen er sejlbar fra Ilbro til havet, en strækning på 50 km.
En sejltur på Uggerby Å er en rigtig naturoplevelse - og for
bedst muligt at sikre oplevelsen for fremtiden - er der opsat
nogle regler for, hvordan og hvornår, der må sejles. Følg
reglerne - og du får en dejlig tur på åen - uden at skade
naturen eller genere lodsejerne langs bredderne.

Hirtshals
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Generelt er det tilladt at sejle med småfartøjer uden motor
på vandløbene i Hjørring Kommune. For Uggerby Å gælder
der særlige regler, idet sejladsen her er begrænset. Isætning og optagning af fartøjer udenfor de anviste landingssteder kræver bredejerens tilladelse
Hvem må sejle på Uggerby Å?
Du må kun sejle på åen med fartøjer uden motor som
robåde, kajakker og kanoer, som har et synligt registreringsnummer fastgjort på forstavnen.
Registreret sejler eller gæstesejler?
Registreringen er begrænset til en særlig personkreds som
bredejere og friluftsorganisationer m.v. fra Hjørring Kommune.
Gæstesejlere, som medbringer eget fartøj, kan dog mod
depositum og gebyr købe et gæstekort på turistbureauet
i Sindal, tlf. 9893 6693. Gæstekortet påhæftes båden og
giver adgang til sejlads i eget fartøj i en nærmere aftalt
periode.
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