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Bemyndigelse til færdsel i og langs vandløb i Langvad Å-systemet i Lejre Kommune i 

forbindelse med en fiskeundersøgelse i 2022 

 

Lejre Kommune giver hermed bemyndigelse til Limno Consult, ved Peter Henriksen, samt et 

antal frivillige hjælpere, til færdsel i og langs vandløb i Langvad Å-systemet. Færdsel vil ske 

i forbindelse med gennemførelse af en undersøgelse af vandløbs-systemets ørredbestand i 

efteråret 2022. Færdsel skal foregå indenfor arbejdsbæltet, som er beskrevet i regulativerne 

for de enkelte vandløb. Færdsel til og fra vandløb skal foregå efter aftale med lodsejer. 

 

Undersøgelsen omfatter følgende vandløb: 

• Skovbækken 

• Langvad Å og Biløbet 

• Viby Å 

• Bregnetved Å 

• Tokkerup Å 

• Ledreborg Å 

• Lavringe Å 

 

Bemyndigelsen gælder endvidere for Torben Trampe, Kim Jørgensen, John Poulsen og Uffe 

Clemmensen, som er frivillige fra ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord” 

og Roskilde Omegns Lystfiskerklub. 

 

Bemyndigelsen gælder frem til 31. december 2022. 

 

Denne bemyndigelse kan ikke overdrages til andre. Du skal medbringe bemyndigelse og 

legitimation og vise det til grundejere, der måtte bede om det. 

 

Lovgrundlag 

Bemyndigelsen er givet i henhold til vandløbslovens1 §§ 57, stk. 1, og 61, og er annonceret på 

kommunens hjemmeside. 

 

Ifølge bestemmelserne kan kommunen bemyndige personer til at foretage undersøgelser 

m.m. og til at færdes langs vandløb. 

 

  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. Bekendtgørelse af lov om vandløb. 
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Har du spørgsmål 

Hvis bemyndigelsen giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte Lejre Kommune på tlf.: 

46 46 49 52 eller e-mail: ankr@lejre.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Kristensen 

Vandløbsmedarbejder 

Teknik & Miljø 

Natur & Miljø 

4646 4952 

ankr@lejre.dk 
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