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De opprinnelige klausuleringsbestemmelser
Fra skjønn ved Holmestrand sorenskriverkontor 23.11.1957:
Samtlige eiendommer i nedslagsfeltene til Røysjøvassdraget, som også omfatter Midtre
Svanevann, Nordre Svanevann, Tørfløtt, Øksnevannene, Røysjø, Langevann og Veslevann
samt bekker, pålegges til fordel for Skoger kommune følgende servitutter:
a) Det er forbudt å nytte eiendommene på annen måte enn til alminnelig skogsbruk og beiting.
Ved utnyttelse må ikke drikkevannet forurenses.
b) Eiendommene må ikke utparseleres eller utleies eller bortfestes til bebyggelse, teltleirer eller
lignende og må overhodet ikke bebygges. Unntatt fra forbudet mot bebyggelse er skogshusvær
som er nødvendig for skogsdriften, og som Helserådet godkjenner. Hus må ikke i noe tilfelle
uten Helserådets godkjennelse oppføres nærmere vann enn 100 m og ikke nærmere bekk enn
50 m. Det må ikke legges ledninger for kloakkvann til vann eller bekk, liksom binger og
priveter må anordnes slik at det ikke voldes fare for forurensning ved tilsig til vann eller bekk.
Til priveter må brukes bøtter, og innholdet må etter hvert besørges nedgravet på en
betryggende måte.
c) Bading er forbudt i samtlige vann og bekker i nedslagsfeltene.
d) Leirslagning er forbudt ved Røysjø, Langevann og Veslevann.

Oppsummering av restriksjonene for allmennheten som følge av
Mattilsynets godkjennelse av 2.03.2010:
Vannene i feltet er: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og
Midtre Svanevann og Veslevann. (Veslevann er unntatt pkt 1 og 2).
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Bading er forbudt i vann og bekker
Det er forbudt med bruk av kano og andre båttyper i vannene i nedbørsfeltet
Leirslagning er forbudt i nedbørsfeltet
Det er ikke tillatt å arrangere stevner/samlinger og lignende i nedbørsfeltet
Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt mot løsning av fiskekort.
Fiskekonkurranser og lignende er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt å kaste fiskeslo, død fisk og agn i nedbørsfeltet
Alt avfall skal tas med ut av feltet
Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet i nedbørsfeltet er forbudt
Alle veier inn til nedbørsfeltet skal ha låst bom. Allmennhetens bruk av
motorisert kjøretøy i nedbørsfeltet er forbudt.

Restriksjonene er skiltet i nedbørfeltet i overensstemmelse med dette.

