TEKNIK OG MILJØ

Forslag til revideret regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

Matrikel nr.: 34, Nr. Kollund By, Rind.

Formål

§1

Disse regler har til formål:
at sikre ro og orden i området ved Knudmosesøerne,
at sikre at sø 1 og 2, på aftalte vilkår, kan udvikle sig som
idrætsanlæg for bl.a. vandskisporten,
at sikre det offentlige friluftsliv og vandaktiviteter gode aktivitetsmuligheder,
at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af søerne og de naturprægede bredarealer.
Færdsel

§2
Stk. 1

Sejlads med motordrevne fartøjer er alene forbeholdt vandsportsforeninger
godkendt af Herning Kommune og må foregå på sø 1 og 2.

Stk. 2

Sejlads med ikke motordrevne fartøjer, små optimistjoller, robåde, kano og
kajakker, må ske på sø 1 i respekt for vandsportsforeninger, aktiviteter og efter klubbens nærmere anvisninger.

Stk. 3

Udsætning af både kan ske fra sydvest hjørne i sø 1.

§3
Stk. 1

Badning er tilladt i sø 1’s sydvestlige og nordvestlige hjørne.

Stk. 2

Badning er forbudt i sø 2 af sikkerhedsmæssige grunde i forhold til vandsportens træningsbane.
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Stk. 3

Skøjteløb og anden færdsel på isen er tilladt med mindre andet fremgår af
opslag.

Stk. 4

Sejlads, badning samt færdsel på isen foregår på eget ansvar.

§4
Stk. 1

Fiskeri i sø 1 og 2 er tilladt fra båd og fra kysten med gyldigt statsligt fisketegn hele året, med respekt for de enkelte arters fredningstid og uden for
vandsportsklubbernes aktiviteter på søen.

Stk. 2

Fiskeri fra badestrandene ved sø 1 må kun foregå i perioden 1. oktober - 31.
maj i respekt for de enkelte arters fredningstid og uden for vandsportsklubbernes aktiviteter på søen.

Stk. 3

Fiskeri med net, ruser og skraberedskaber er generelt forbudt.

Bådoplæg
§5

Bådoplæg må alene forekomme i tilknytning til vandsportsklubbens aktiviteter.
Tilsyn

§6
Stk. 1

Herning Kommune fører tilsyn med dette regulativs overholdelse.

Stk. 2

Overtrædelse af regulativet vil føre til bortvisning og eventuelt i grovere tilfælde politianmeldelse.
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