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Hvad er vandløb?
Vandløb er i vandløbsloven defineret som vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-

er, damme og lignende indvande.

Hvem vedligeholder private vandløb?
Vedligeholdelsespligten påhviler bredejerne. Dette betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for 

at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom, det vil sige at udføre og at betale for arbej-

det med vedligeholdelse. Er man kun bredejer på den ene side, så går matrikelgrænsen pr. defini-

tion normalt midt i vandløbet også selv om vandløbet flytter sig naturligt.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?
Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vandløbs naturlige afløb til anden ejen-

dom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højereliggende ejendomme.

Vandløb skal vedligeholdes således at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne

ikke ændres. Man må således ikke uddybe vandløbet eller gøre det bredere.

Grødevækst om sommeren kan bremse vandets afstrømning og forringe vandafledningen fra mar-

kerne. Derfor kan der være behov for grødeskæring.

Sandfygning, sandtransport og aflejring i vandløb kan ligeledes forringe vandafledningen til skade 

for højereliggende ejendomme. I forbindelse med vedligeholdelse af dræn må der ikke videreføres 

sand, slam eller andet ophobet materiale, som kan være til skade for vandløbet eller for det vand-

område, vandløbet udmunder i.

Åbne vandløb:
En miljømæssig forsvarlig vandløbsvedligeholdelse er vigtig for vandløbets flora og fauna, vær 

derfor opmærksom på følgende:

1.   Grødeslåning skal begrænses til slåning af en bugtet strømrende og afskåren grøde skal op-

tages. 

2.   Oprensning må kun omfatte fjernelse af slam og sandbanker, samt grene og dødt plantema-

teriale. Grovkornet bundmateriale (større end 5 mm) må ikke fjernes. Sten og grus er vigtige 

levesteder for vandløbets fauna og må derfor ikke fjernes. 

3.   Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjenes, så det 

ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.

4.   Grødeslåning og oprensning bør så vidt muligt foretages manuelt. Med grøde forstås den ve-

getation, der er rodfæstet på vandløbsbunden. Dvs. at skrænter og bræmmer kan slås ma-

skinelt i fornødent omfang. Optaget grøde må ikke samles i større bunker, så der opstår 

ensilagestakke, der kan forurene vandløbet og give iltsvind.

5.   Opgravet materiale jævnes ud på tilstødende arealer, i et lag på under 10 cm. Det opgravede 

materiale må ikke udjævnes på vandløbsbræmmen. Kommunen gør opmærksom på, at det er 

lodsejeres egen pligt, at sikre, at der ikke uden tilladelse udspredes opgravet materiale in-

denfor beskyttet natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Du kan henvende dig til kom-

munen hvis du ønsker oplysninger om beskyttet natur på din ejendom eller er uenig i den 

vejledende registrering af beskyttet natur.

      Indgreb i åbne vandløb, der går videre end ovennævnte anvisninger, er at betragte som vand-

løbsregulering, og skal på forhånd godkendes af kommunens vandløbsmyndighed.

Rørlagte vandløb:
1.   Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, 

at rørledningen beskadiges eller tilstoppes af rødder.

2.   Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndig-

heden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningen og den 

fremtidige vedligeholdelse.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggen-

hed og dybde og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedlige-

holdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som re-

guleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Tilsandede rørudløb på kysten i forbindelse med højvande og storm må graves fri. Dette betragtes 

som almindelig vedligeholdelse.

Lodsejerens pligter:
1.  Pligt til at udføre vedligeholdelse

2.  Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

3.   Pligt til at overholde en 2 meter beskyttelsesbræmme fra vandløbets øverste kant langs natur-

lige eller højt målsatte vandløb, se kort med bræmmebeskyttelse på kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejen-

domme mv. Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene.

Ovenstående er udarbejdet på baggrund af vandløbslovens bestemmelser. Vandløbsloven kan fin-

des på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

Yderligere information om bestemmelser vedrørende vandløb kan ses på kommunens hjemmeside: 

www.frederikshavn.dk

Eller fås ved henvendelse hos kommunens vandløbsmyndighed på tlf. 98 45 50 00 eller via mail til 

tf@frederikshavn.dk


