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Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer 
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Introduktion 

 
I lighed med et flertal af landets kommuner, står Ikast-Brande Kommune overfor en større opgave med 
at revidere vandløbsregulativerne for kommunens offentlige vandløb. 
Ifølge vandløbsloven omfatter vandløb: grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer, damme og naturligvis 
vandløb. Vandløb er delt op i offentlige og private og i Ikast-Brande Kommune er der omtrent 390 km 

offentlige vandløb. Længden af de private vandløbsstrækninger er ukendt, men overstiger langt 
mængden af de offentlige. 
Offentlige vandløb er vandløb som byrådet har besluttet skal optages som offentlige fordi offentligheden 
har en særlig interesse i dem. Disse interesser kan skyldes rekreative, miljømæssige eller eksempelvis 
afvandingsmæssige årsager. 
Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som byrådet har besluttet skal udgå 

som offentligt vandløb (såkaldte nedklassificerede vandløb). 
 
Vandløbsloven gælder for alle vandløb, offentlige som private. Vandløbene ejes altid af bredejerne. Ikast-
Brande Kommune er eksempelvis bredejer langs store dele af Storåen nord for Ikast, men langt 
hovedparten af de offentlige vandløbsstrækninger er ejet af private. 
Ifølge vandløbsloven skal der udarbejdes regulativer for alle offentlige vandløb. Et vandløbsregulativ kan 

betragtes som et dokument, der bl.a. beskriver vandløbets dimensioner, vandføringsevne, omfang af 

vedligeholdelse og ret og pligt for bredejere og myndigheder. Regulativet fastlægger det serviceniveu, 
som kommunen tilbyder lodsejerne, inden for de rammer, der er udmeldt af staten og er som sådan en 
uddybning af vandløbslovens regler for det enkelte vandløb. 
Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunerne og private vandløb vedligeholdes af bredejerne. 
 
En række af de offentlige vandløbsstrækninger danner grænse mellem kommunerne og kaldes 
grænsevandløb. Her tænkes specifikt på en situation hvor en borger i Ikast-Brande Kommune er bredejer 

på den ene side af åen og bredejeren på den anden side har bopæl i en anden kommune. Mange vandløb 
krydser blot kommunegrænser uden at være grænsevandløb.  
Fællesbestemmelserne gælder ikke for strækninger, der danner grænse til nabokommuner. 
Bestemmelser for grænsevandløb skal udarbejdes i fællesskab mellem kommunerne, hvilket vil ske når 
regulativerne for de enkelte vandløb udarbejdes. 
 

Vandløbsregulativer skal revideres med jævne mellemrum. Der står intet i vandløbsloven om hvor ofte 
det skal være, men derimod at regulativerne skal afspejle gældende lovgivning samt de forhold der er 
gældende i vandløbene. Vandløbsregulativerne i Ikast-Brande Kommune er typisk 15-20 år gamle. 

Lovgivningen har ændret sig, eksempelvis med miljømålsloven, der via vandplanerne sætter nye 
målsætninger for vandløb. Et andet eksempel er ombudsmandens udtalelse om, at såkaldte 
”naturvandløb” ikke er i overensstemmelse med vandløbsloven. Flere af de gældende regulativer 
beskriver naturvandløb, hvor der ikke er fastsat dimensioner for eksempelvis bredde og bund eller for 

vandføringsevnen. Disse vandløb skal måles op og der vil blive udarbejdet nye regulativer for disse 
vandløb (eksempelvis Brande Å, Holtum Å og Skjern Å). 
Mange vandløbsstrækninger, omtrent 300 km, har ikke været målt op i mange år og der er således risiko 
for, at forholdene ude i de enkelte vandløb ikke er i overensstemmelse med regulativernes 
bestemmelser. Endelig er der efter kommunesammenlægningen et behov for at harmonisere reglerne på 
vandløbsområdet internt i kommunen. 
 

En meget lang række af de bestemmelser der optræder i et regulativ kan med fordel være enslydende for 
hele kommunen. Det ligestiller borgerne og gør myndighedsarbejdet mere enkelt. Derfor er der 
udarbejdet en lang række bestemmelser, der her præsenteres som ”fælles bestemmelser”. 
Det kan eksempelvis være bestemmelser for hvad der er ret og pligt for myndigheder og bredejere langs 
vandløbene og hvorledes grødeskæring overordnet set skal foregå. De fælles bestemmelser går således 
ikke i detaljer med meget væsentlige områder som vandløbenes dimensioner, vandføringsevne og 

hvorledes grødeskæringen præcist skal foregå. Disse områder behandles i de enkelte regulativer. 
Revision af vandløbsregulativer kan ikke ændre på bestemmelser, der betyder at vandløbet ændrer sine 
dimensioner (bliver bredere eller dybere eller får stejlere brinker). Hvis man vil det skal man gennemføre 
et reguleringsprojekt efter vandløbsloven. Spillerummet ved en revision er således ikke stort, men det 
kan pege på, hvor man som vandløbsmyndighed bør gennemføre så store ændringer i eller omkring 
vandløbene, at det kræver en reguleringssag for at kommunen kan leve op til sine forpligtigelser eller for 
at regulativet kan leve op til eventuelle nye forhold i vandløbet siden sidste revision. 
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Som det er beskrevet i senere afsnit om konsekvenser er det således heller ikke Teknisk Områdes 

vurdering, at forslag til fælles bestemmelser, der skal danne rammen for revisionen af 
vandløbsregulativerne, vil få nogen væsentlig indflydelse på afvanding når de enkelte regulativer skal 
revideres. 
 
Det er hensigten, at de væsentlige ændringer, eksempelvis lovmæssige, der må komme med årene, 

skrives ind i de fælles bestemmelser således, at disse bestemmelser altid fremstår som en opdateret 
ramme for arbejdet med de offentlige vandløb. 
 
Nedenstående forslag til fælles bestemmelser er fremkommet på baggrund af gældende lovgivning, 
bestemmelser i gældende regulativer i Ikast-Brande Kommune samt sædvanlig praksis i landets 
kommuner. 

 
Generelt kan det siges, at forslag til fælles bestemmelser kun indeholder få forslag til ændringer, men 
relativt mange præciseringer. Præciseringerne beskriver typisk hvorledes man skal gebærde sig ved 
vandløb og hvad der er ret og pligt for bredejere og myndigheder og skulle således gerne medføre, at der 
opstår færre misforståelser omkring vandløbene. 
Bestemmelserne er forsøgt sammensat således, at de både favner afvanding og miljø, og at det arbejde 

der skal udføres af vandløbsmyndigheden kan gøres til en fornuftig pris. 

Som beskrevet ovenfor, fastlægger regulativerne bl.a. det serviceniveau, som kommunen tilbyder 
lodsejerne. Eksempler kunne være hvorvidt vandløbsmyndigheden skal påtage sig at afskære vegetation 
på brinker, i hvor høj grad vi vil påtage os den opgave altid at fjerne væltede træer ved vandløbene eller 
eksempelvis om vandløbsmyndigheden bør gøre mere ud af at fjerne sandaflejringer foran drænudløb. 
 
 
Først følger et overblik over de væsentligste forskelle mellem nedenstående forslag til fælles 

bestemmelser og de gældende vandløbsregulativer. De gældende vandløbsregulativer inddeles efter de 
tidligere kommuner samt amtsvandløb, se tabeller herunder. Amtsvandløb er typisk større vandløb, der 
har løbet på tværs af de tidligere amtsgrænser. 
 
Nedenstående tabeller indeholder alle de væsentligste bestemmelser fra de gældende 
vandløbsregulativer, fra de tidligere 3 kommuner samt amtsvandløb, hvor der stilles forslag om at ændre 

bestemmelsen. 
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 Gældende regulativ Forslag til ny bestemmelse Konsekvens 

Nørre Snede 
Kommune 

Skalapæle benyttes ved 
kontrol 

Ingen skalapæle. Kontrol 
foretages ved opmåling og 

beregning af 
vandføringsevne 

Mere konsekvent 
overholdelse af regulativ  

 1/3 af samtlige lodsejere 
kan kræve kontrolopmåling 
af hele vandløbet 

Ingen tilsvarende 
bestemmelse. 
Delstrækninger måles op 
efter behov, se afsnit 7.3 

og 8 

Ingen. Den gældende 
bestemmelse benyttes 
ikke og kendes kun fra 
Nørre Snede Kommune  

 Lokale aflejringer, som 
hindrer frit udløb fra dræn, 
vil blive fjernet ved 
kommunalbestyrelsens 

foranstaltning 

Bredejer har ret til, med 
håndskovl, at fjerne sand 
og mudder indtil 1 meter 
fra rørmunding og ned til 

regulativmæssig bund 

Mulighed for bedre 
afvanding. Bredejer 
udfører arbejdet 

 Naturvandløb (Kvindebæk) Ombudsmanden har udtalt 
at det ikke er lovligt 

Ingen væsentlige 
afvandingsmæssige 
konsekvenser. 

Eksisterende dimensioner 
indskrives i nyt regulativ 

 Terminsperioder: 1. maj til 
30. nov. 

Terminsperioder: 1. juni til 
30. oktober 

Ingen 
afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
Harmonisering mellem 
gamle kommuner 

 Lodsejere har krav på 
sikring hvis de ikke kan 
acceptere naturligt opståede 
slyngninger 

Ingen tilsvarende 
bestemmelse 

Ingen væsentlige 
afvandingsmæssige 
konsekvenser. Lodsejere 
må tåle at vandløb flytter 
sig over tid 
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 Gældende regulativ Forslag til ny bestemmelse Konsekvens 

Brande 
Kommune 

Gamle Brande Kommunes 
regulativer var af typen 

”arealkoteregulativ”. Om 
denne type har 
ombudsmanden udtalt at de 
strider mod vandløbsloven 

Regulativtypen ”dynamisk 
skikkelse” er ifølge 

ombudsmanden foreneligt 
med vandløbsloven. 
Vandløb må her indtage en 
vilkårlig skikkelse blot der 
kan løbe den tilsvarende 
mængde vand som i et 
teoretisk vandløb 

beskrevet i regulativet. 

Ingen afvandingsmæssige 
konsekvenser.  

Der er tale om 
harmonisering idet de 
gældende regulativer fra 
de gamle Nørre Snede og 
Ikast Kommuner også 
benytter sig af denne 
type af regulativ 

 Ved etablering af rørbroer 
skal rørdiameteren være 
mindst 20 % større end 
regulativmæssig 
bundbredde og placeres, så 

mindst 1/5 af rørdiameteren 
ligger under 

regulativmæssig bund  

Ved etablering af broer og 
overkørsler skal 
vandsluget eller 
rørdiameteren være 40 % 
større end regulativ-

mæssig bundbredde eller 
vandføringsevne og 

placeres så 1/4 af rørets 
diameter er under 
vandløbsbunden 

Bedre afvandingsmæssige 
muligheder. Hensyn til 
klima og miljø 

 Brinkvegetation skal slås i et 
vist omfang 

Vegetation på brinker 
skæres som udgangspunkt 
ikke.  
Vandløbsmyndighedens 
vedligeholdelsesforpligtigel
se i vandløbsprofilet 
omfatter alene beskæring 

af vegetationen i det 
omfang, det har betydning 
for opfyldelse af 
regulativets krav til 
vandføringsevne 

Ingen væsentlige 
afvandingsmæssige 
konsekvenser 

 Aflejringer i vandløbet ud for 
drænudløb, vis udløb ligger 

10 cm over den ved 
regulativet fastsatte 
bundkote, vil efter 
anmodning blive fjernet ved 
kommunalbestyrelsens 

foranledning 

Bredejer har ret til, med 
håndskovl, at fjerne sand 

og mudder indtil 1 meter 
fra rørmunding og ned til 
regulativmæssig bund 

Mulighed for bedre 
afvanding. Bredejer 

udfører arbejdet 

 Efter anmodning kan 
vandløbsmyndigheden 
iværksætte ekstra 
grødeskæring/vedligeholdels
e, hvis der indtræder fare 

for betydelige skader på 
afgrøder p.gr.a. kraftig 
grødevækst i vandløbet 
 

Regulativer kan alene 
beskrive sædvanlig 
vedligeholdelse.  
Oprensning og/eller 
grødeskæring, udover 

hvad der er beskrevet i de 
specifikke regulativer, 
opfattes som 
tilstandsændringer i 
vandløbet og kan i 
vandløb, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 
3, kun ske på baggrund af 
en § 3 dispensation 

Kan få 
afvandingsmæssige 
konsekvenser. 

 Terminsperioder: 1. maj til 
15. okt. 

Terminsperioder: 1. juni til 
30. oktober 

Ingen afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
Harmonisering mellem 

gamle kommuner 
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 Gældende regulativ Forslag til ny bestemmelse Konsekvens 

Ikast 
Kommune 

Ved etablering af broer og 
overkørsler skal 

vandsluget være mindst 30 
% større end 
regulativmæssig 
bundbredde på det 
aktuelle sted.  Rørbroer 
skal desuden placeres, så 
mindst 1/10 af 

rørdiameteren ligger under 
regulativmæssig bund.  

Ved etablering af broer og 
overkørsler skal vandsluget 

eller rørdiameteren være 40 
% større end regulativ-
mæssig bundbredde eller 
vandføringsevne og placeres 
så 1/4 af rørets diameter er 
under vandløbsbunden 

Bedre afvandingsmæssige 
muligheder. Bredt hensyn 

til klima og miljø 

 For strækninger uden 
målsætning gælder som 
udgangspunkt, at 
målsætningen for den 

nedenforliggende 
vandløbsstrækning er 

gældende. 

Ingen tilsvarende 
bestemmelse 

Mange strækninger er 
reelt uden veldefineret 
målsætning. Miljømål 
vurderes ud fra hvad der 

følger af eller forudsættes 
efter anden lovgivning, 

herunder miljø- og 
naturbeskyttelsesloven 

 Vandløbsmyndigheden kan 

efter eget skøn 
ekstraordinært iværksætte 
grødeskæringer, hvis der 
indtræder fare for 
betydelige skader på grund 
af kraftig grødevækst i 
vandløbet. 

 

Regulativer kan alene 

beskrive sædvanlig 
vedligeholdelse.  
Oprensning og/eller 
grødeskæring, udover hvad 
der er beskrevet i de 
specifikke regulativer, 
opfattes som 

tilstandsændringer i 
vandløbet og kan i vandløb, 
der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, 
kun ske på baggrund af en § 
3 dispensation 

Ekstra grødeskæring er 

anvendt maksimalt 5 
gange siden 
kommunesammenlægning
en. 
Potentielt dårligere 
afvanding i perioder. 

 Oprensning af 

bundmateriale udføres i 
perioden 1. august - 1. 
november 
 

Af hensyn til vandløbets flora 

og fauna skal oprensning 
foretages i perioden fra 15. 
august til 1. oktober.  

Miljøhensyn, herunder 

fiskenes gydeperiode og 
planternes frøsætning 

 Ved oprensning fjernes 
sand- og 
mudderaflejringer, 
hvorimod oprensning af 
grus og sten så vidt muligt 
søges undgået. Hvor den 
nødvendige oprensning 

omfatter større mængder, 
eller bundforholdene 
nødvendiggør det, kan 
arbejdet udføres med 
maskine. Under 
oprensningen bør 

overhængende brinker så 
vidt muligt bevares. 

Oprensningen må kun 
omfatte aflejret sand og 
mudder. Sten, grus, tørv og 
ler m.m. må ikke opgraves 
eller omlejres, og 
overhængende brinker må 
ikke beskadiges. 

 

Miljøhensyn. Understøtter 
en god fysik i vandløbene 
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 Gældende regulativ Forslag til ny bestemmelse Konsekvens 

Amtsvandløb Naturvandløb (Skjern Å, 
Fjederholt Å, Karup Å) 

Ombudsmanden har udtalt 
at det ikke er lovligt 

Ingen væsentlige 
afvandingsmæssige 

konsekvenser. 
Eksisterende dimensioner 
indskrives i nyt regulativ 

 Terminsperioder: 1. maj til 
30. nov. 

Terminsperioder: 1. juni til 
30. oktober 

Ingen afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
Harmonisering mellem 

gamle kommuner 

 Efter anmodning kan 
vandløbsmyndigheden 
iværksætte ekstra 
grødeskæring/vedligeholde

lse, hvis der indtræder fare 
for betydelige skader på 
afgrøder p.gr.a. kraftig 
grødevækst i vandløbet 

 

Regulativer kan alene 
beskrive sædvanlig 
vedligeholdelse.  
Oprensning og/eller 

grødeskæring, udover hvad 
der er beskrevet i de 
specifikke regulativer, 
opfattes som 

tilstandsændringer i 
vandløbet og kan i vandløb, 
der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, 
kun ske på baggrund af en § 
3 dispensation 

Kan få afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
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Forslag til nedenstående fælles bestemmelser er tildelt farvekoder. Farvekoderne er brugt for at give et 

overblik over hvor man som kommunalpolitiker har indflydelse og hvilke bestemmelser man ikke har 
indflydelse på grundet lovgivning. 
 
Rød farve indikerer bestemmelser, hvor der er mulighed for indflydelse 
Blå farve indikerer bestemmelser, hvor der ikke er mulighed for indflydelse 

Ingen farve angiver, at bestemmelsen mere har karakter af en oplysning eller en hensigtserklæring 
 
Grundlæggende er der også mulighed for stor indflydelse på bestemmelserne uden farve. 
 

 
Indholdsfortegnelse 

 
 
1. Formål med fælles bestemmelser 

 
2. Konsekvenser 
 
3. Vandløbenes vandføringsevne, skikkelse og dimensioner samt miljømål 

3.1 Vandføringsevne 
3.2 Stationering 

3.3 kortbilag 
3.4 Miljømål 
 

4. Bygværker 
4.1 Broer og overkørsler 
4.2 Bygværker, herunder opstemningsanlæg og flodemål. 
4.3 Restaurering og regulering 

 
5. Bestemmelser om sejlads 
 
6. Bredejerforhold 

6.1 2 meter Bræmmer 
6.2 Arbejdsbælter 

6.3 Hegning og kreaturvanding 
6.4 Indvinding af vand fra vandløbet 
6.5 Regulering 
6.6 Forurening af vandløbene 
678 Udløb fra dræn, rør og spildevandsledninger 
6.8 Vandløbsmyndighedens færdselsret 
6.9 Beskadigelser og påbud 

 
7. Vandløbets vedligeholdelse 

7.1 Generelt 
7.2 Grødeskæring 
7.3 Oprensning 
7.4 Okker 
7.5 Beplantning og skyggegivende vegetation 

7.6 Bredejers ansvar 
7.7 Rørlagte vandløb 
7.8 Ændring af vandløbenes tilstand 

 
8. Tilsyn 
 

9. Revision 
 
10. Regulativets ikrafttrædelse 
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1. Formål med fælles bestemmelser 

 
Formålet med at udarbejde en række fælles bestemmelser er, at ensrette administrationsgrundlaget for 
sagsbehandling og vedligeholdelse, samt at give en opdateret og mere overskuelig indgang til 
vandløbsregulativer for borgere, virksomheder, entreprenører og myndigheder.  
 

Flertallet af de gældende regulativer lever ikke op til gældende lovgivning. Efter revisionen vil 
regulativerne bygge på den nyeste lovgivning og basere sig på nyeste data. 
 
De fælles bestemmelser skal betragtes som et sæt af generelle regler for samtlige offentlige vandløb i 
Ikast-Brande Kommune, bortset fra vandløbstrækninger, der danner grænse til nabokommuner. 
Bestemmelser for strækninger, der danner grænse til nabokommuner, skal udarbejdes i fællesskab 

mellem kommunerne, hvilket vil ske når regulativerne for de enkelte vandløb udarbejdes. Disse 
specifikke regulativer, for de enkelte vandløb, vil i detaljer beskrive vandløbet og dets vedligeholdelse 
samt en længere række vandløbsspecifikke forhold.  
 
Det er tilstræbt, at de fælles bestemmelser er formuleret klart og præcist, så behovet for tolkning af 
bestemmelser reduceres. 

 

Som et led i harmoniseringen vil der internt i kommunen og i samarbejde med nabokommuner blive 
overvejet hvorvidt visse vandløb eller vandløbsstrækninger bør ændre navn. 
 
 
2. Konsekvenser 
 
Det er vandløbsmyndighedens vurdering at de fælles bestemmelser ikke ændrer væsentligt ved de 

enkelte vandløbs afvandingsmæssige beskaffenhed eller miljøforhold.  
 
I forlængelse af ovenstående er det ligeledes vandløbsmyndighedens vurdering, at vedtagelsen af disse 
fælles bestemmelser ikke strider mod § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.  
Ifølge § 1, stk. 2 skal vandløbsmyndigheden ved udarbejdelse af regulativer respektere artikel 6, 12, 13 
og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) og artikel 3 

i Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirektivet) som 
beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 
Ved revideringen af kommunens specifikke vandløbsregulativer, vil der i hvert enkelt regulativ være et 
afsnit, der redegør for, hvilke konsekvenser det pågældende regulativ forventes at få. 
 

Bestemmelserne i disse fællesbestemmelser eller i de specifikke regulativer er ikke nogen garanti mod 
oversvømmelser.  
 
 
3. Vandløbenes vandføringsevne, skikkelse og dimensioner samt miljømål 
 
3.1 Vandføringsevne 

 
Med baggrund i vandløbets målsætning skal vandløbet vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets 
vandføringsevne beskrevet ved en teoretisk skikkelse, som fremgår af dimensionsskemaet.  
Denne regulativtype kaldes ”dynamisk skikkelse”. Regulativtypen har været anvendt i de tidligere Ikast 
og Nørre Snede Kommune, mens der i gamle Brande Kommune har været anvendt en type som kaldes 
”arealkote”, der minder meget om typen ”dynamisk skikkelse”.  

Regulativer af typen ”dynamisk skikkelse” er gode til at tage hensyn til de miljømæssige forhold i 
vandløbet, da vandløbet må indtage den form den vil blot der kan løbe den mængde vand, der er 
beskrevet i regulativet. På denne vis kan der tages hensyn til både afvanding og miljø som vandløbsloven 
beskriver det. 
 
Det tilstræbes af hensyn til målsætningen, at vandløbet henligger i en tilstand med varierede bund- og 
dybdeforhold. Vandløbet kan således i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot skal vandføringsevnen 

svare til vandføringsevnen i et teoretisk vandløb med dimensionerne angivet i skemaet. 
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De enkelte vandløbs vandføringsevne, skikkelse og dimensioner fremgår af de enkelte vandløbs 

specifikke regulativer. 
 
 
3.2 Stationering 
 

Ved førstkommende revision af de specifikke regulativer vil vandløbene blive stationeret fra deres 
begyndelse og nedefter og svare til afstanden i meter fra startpunktet. 
I de gældende regulativer er en række vandløb stationeret modstrøms og disse vandløb får dermed 
ændret deres stationering. 
 
Eventuelle forslag fra vandløbsmyndighedens side om at ændre stationering i grænsevandløb vil 

naturligvis blive drøftet med de pågældende nabokommuner. 
 
 
3.3 Kortbilag 
 
Detaljerede kort, af de enkelte vandløb, findes i de specifikke vandløbsregulativer. 

 

 
3.4 Miljømål 
 
De enkelte vandløbs miljømål fremgår af de specifikke vandløbsregulativer.  
 
De gældende regulativer beskriver miljømål på baggrund af de tidligere regionplaner. I forbindelse med 
revideringen af vandløbsregulativerne, vil miljømålene blive opdateret, så de afspejler gældende 

lovgivning.  
 
 
4. Bygværker 
 
4.1 Broer og overkørsler 

 
Broer og overkørsler må ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse, jævnfør 
vandløbslovens § 47. Tilladelse til etablering af bro kan først gives når lodsejere på begge sider af 

vandløbet har indvilliget i projektet ved underskrift. 
 
Vedligehold af broer og overkørsler påhviler ejer eller brugeren heraf, jævnfør vandløbslovens § 54.  
 

Vedligeholdelse af broer og overkørsler, påhviler ejerne eller brugerne på en sådan måde, at bygværkets 
skikkelse eller dimension ikke ændres.   
 
Ejer eller bruger har pligt til at sikre fri vandføring ved broer og overkørsler. Dette arbejde omfatter at 
grene, grøde, sand m.m., der måtte samle sig ved broer og overkørsler fjernes med mindre det 
ophobede materiale stammer fra vandløbsvedligeholdelsen som kommunen forestår. 
 

Vedligehold af broer og overkørsler må ikke påvirke afvandingsforholdene negativt eller være til skade for 
vandløbsmiljøet. 
 
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens 
foranstaltning og på ejerens bekostning. 
 

Broer der efter vandløbsmyndighedens skøn ikke findes i forsvarlig stand kan påbydes fjernet på lodsejernes 
bekostning. Omkostningen fordeles ligeligt mellem lodsejere på begge sider af vandløbet. 
 
Ved etablering af broer og overkørsler skal vandsluget eller rørdiameteren være 40 % større end 
regulativmæssig bundbredde eller vandføringsevne, på det aktuelle sted, for at imødekomme store 
nedbørshændelser. 
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Ved etablering af rørbroer skal 1/4 af rørets diameter være under vandløbsbunden for at optimere 

passagemulighederne for vandløbets fauna. Rørbroer skal etableres vandret for at give vandløbets dyreliv 
bedre spredningsmuligheder opstrøms. 
 
Vandløbsmyndigheden kan pålægge ansøger at dokumentere betydning for vandløbets afstrømning og 
miljø. 

 
Ved etablering af nye broer eller rørunderføringer, i vandløb med en bundbredde på mindst 1 meter, er 
det vandløbsmyndighedens hensigt at tage hensyn til odderens muligheder for passage.  
 
 
4.2 Øvrige bygværker, herunder opstemningsanlæg 

 
Opstemningsanlæg eller andre bygværker, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade 
for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens 
godkendelse, jævnfør vandløbslovens § 48. 
 
Vedligehold af opstemningsanlæg påhviler ejer eller bruger heraf.  

 

Ejer eller bruger har pligt til at fjerne grene, grøde sand m.m., der samler sig ved opstemningsanlæg og 
lignende bygværker med mindre det ophobede materiale stammer fra vandløbsvedligeholdelsen som 
kommunen forestår. Fjernet materiale må ikke ledes videre i vandløbet. 
 
Vedligeholdelse af opstemningsanlæg og øvrige bygværker, påhviler ejerne eller brugerne på en sådan 
måde, at bygværkets skikkelse eller dimension ikke ændres.   
 

Vedligehold af opstemningsanlæg må ske på alle tidspunkter af året.  
 
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens 
foranstaltning og på ejerens bekostning.  
 
Brinksikringer, herunder faskiner, er at betragte som bygværker i vandløbene. 

 
 
4.3 Restaurering og regulering 

 
Nye reguleringers og restaureringers ændringer af vandføring og/eller skikkelse skal indskrives i de 
specifikke regulativer ved førstkommende revision. 
 

 
5. Bestemmelser om sejlads 
 
Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret er åbne for 
almenheden for sejlads med ikke-motordrevne, og ikke-eldrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til 
skade for vandløbet eller for andres jagt og fiskeri. 
 

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte begrænsninger i sejladsretten, jævnfør vandløbslovens § 4. Der kan 
således være flere vandløb eller vandløbsstrækninger, hvor sejlads ikke er tilladt. 
 
Retten til sejlads giver ikke ret til at betræde andres ejendom, med mindre det tillades i henhold til anden 
lovgivning. 
 

Udlejningssejlads må kun ske med vandløbsmyndighedens godkendelse. 
 
Vandløbsmyndigheden har ret til sejlads i forbindelse med undersøgelser, vedligeholdelse og tilsyn. 
 
I de specifikke vandløbsregulativer vil der være bestemmelser om, hvorvidt sejlads er tilladt eller ej. 
 
 

6. Bredejerforhold 
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6.1 2 meter bræmmer 

 
Alle åbne vandløb samt søer i landzone, der er naturlige eller som i vandplanen mindst har 
miljømålet god tilstand eller godt økologisk potentiale, skal have 2 meter bræmmer ifølge 
vandløbslovens § 69. 
 

2 meter bræmmer måles fra vandløbets kronekant og 2 meter ind på marken. 
 
Bræmmebestemmelserne er alene gældende i landzone. 
 
2 meter bræmmer skal friholdes for hegning (se punkt 6.4), dyrkning, jordbehandling, vandingsanlæg, 
tilplantning (se punkt 7.5), terrænændring, og opførelse af byggeri. 

 
Beplantning indenfor 2 meter bræmmen må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. 
Vandløbsmyndigheden kan foretage supplerende beplantning indenfor 2 meter bræmmen for at 
begrænse grødevæksten. 
 
Vandløbsmyndighedens forpligtelser til vedligeholdelse af offentlige vandløb omfatter ikke vedligeholdelse 

af 2 meter bræmmen. Vandløbsmyndigheden har således kun pligt til at fjerne vegetation i det omfang, 

den har indflydelse på den regulativmæssige vandføringsevne i vandløbet. 
 
 
6.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb 
 
Ejere og brugere, af de arealer, der grænser op til åbne og rørlagte vandløb, skal tåle, de fornødne 
vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materiale og maskiner og disses arbejde langs 

vandløbenes bredder, jævnfør vandløbslovens § 28.  
 
Arbejdsbælter befinder sig på begge sider af vandløbet og er 8 meter brede målt fra kronekant. 
 
Arbejdsbælter må gerne opdyrkes bortset fra 2 meter bræmmen. Brug af flerårige afgrøder, herunder 
juletræer er ikke tilladt. Transport i arbejdsbæltet med store maskiner skal tåles. 

 
Der må ikke bygges, plantes, udgraves, opsættes faste hegn eller lignende i arbejdsbæltet uden 
vandløbsmyndighedens tilladelse. 

 
Der må ikke opbevares landbrugsmaskiner, andet materiel, halm og lignende i arbejdsbæltet. 
 
Vandløbsmyndigheden kan kræve, at nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal forsynes med 5 meter bred 

overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der bruges til vandløbenes vedligeholdelse. 
 
Arbejdsbælterne langs rørlagte vandløb regnes fra rørledningens midte. 
 
 
6.3 Hegning og kreaturvanding 
 

Vandløbsmyndigheden kan, ved en konkret afgørelse, påbyde en bredejer at opsætte og vedligeholde 
hegn langs vandløb.  
 
På strækninger hvor der skal foretages maskinel vedligeholdelse er bredejere forpligtet til at fjerne hegn. På 
kommunens hjemmeside fremgår det, med mindst 2 ugers varsel, hvor og hvornår der skal foretages 
maskinel vedligeholdelse. Udgifter ved fjernelse af hegn m.v. langs vandløbene påhviler ejerne/brugerne. 

 
Hvis vandløbsmyndigheden med kort frist, mindre end 2 uger, vælger at flytte vedligeholdelsen af en 
vandløbsstrækning, er det kommunens ansvar at hegn bliver fjernet.  
 
Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til kreaturvanding. Oppumpningen må kun 
ske med mulepumpe, vindpumpe eller solcelledrevne pumper. 
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Vandindtaget til ovennævnte installationer skal afmærkes med en synlig markering, af hensyn til 

vedligeholdelsens udførelse. Beskadigelse af umarkerede installationer er vandløbsmyndigheden 
uvedkommende. 
 
Indretning af åbne vandingssteder ved vandløbet må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens 
tilladelse. 

 
 
6.4 Indvinding af vand fra vandløbet 
 
Alle former for vandindtag, bortset fra kreaturvanding, kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 
 

 
6.5 Regulering 
 
Efter vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene, forandre vandstanden i vandløbene 
eller hindre vandets frie løb. 
 

En regulering, hvor man vil ændre vandløbets dimensioner eller vandføringsevne, kan ikke finde sted 

uden vandløbsmyndighedens tilladelse.  
 
 
6.6 Forurening af vandløbene 
 
Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspulevand, eller 
andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jævnfør 

miljøbeskyttelseslovens § 27. 
 
Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op, og okkeren bundfældes i mindst 1 time, 
inden det rensede vand ledes ud. Skyllevandet kan også pumpes op og spredes på markerne, mens 
spulingen foregår. Der skal pumpes i minimum 15 minutter efter spulingen er ophørt.  
 

Inden arbejde med trykspuling af dræn påbegyndes, skal kommunens tekniske forvaltning og 
dambrugsejere i en afstand indtil 6 km nedstrøms arbejdsstedet kontaktes. 
 

Ved rensning af rørlagte strækninger må sediment ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal 
opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb. 
 
 

6.7 Udløb fra dræn, rør og spildevandsledninger 
 
Drænudløb skal placeres minimum 20 cm over regulativmæssig bund 
 
Udløb skal placeres, så der dannes medløb, således at tilsanding reduceres. Medløb vil sige at 
drænudløbet ikke må etableres vinkelret på vandløbet men derimod i en vinkel på 45 grader. 
 

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes sådan, at de ikke gør skade på vandløbets bund 
og skråninger. 
 
Bredejer må, for egen bekostning, forlænge eksisterende dræn til frit udløb i vandløbet i de tilfælde, hvor 
vandløbets bund eller sider naturligt har flyttet sig. 
 

Bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding og ned til 
regulativmæssig bund. 
 
Drænrør må højst rage 15 cm ud i vandløbet målt fra brinken. 
 
Al vedligeholdelse af dræn-, rør- og spildevandsudløb påhviler den til enhver tid værende ejer af 
rørledningen ved udløbet i vandløbet.  

 



14 

 

Af hensyn til vedligeholdelsens udførelse skal rør, dræn- og spildevandsudløb være markeret i den 

pågældende vandløbsstræknings terminsperiode. Markeringen skal være tydelig og kan med fordel bestå 
af en rød og hvid landmålestok placeret i brink og påført teksten ”drænudløb”. Beskadigelse af 
umarkerede udløb er vandløbsmyndigheden uvedkommende. På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside 
kan man se terminsperioder samt tidspunkter for vedligehold. 
 

Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at tilføre vandløbet okkerholdigt drænspulevand og faste 
stoffer, herunder sand, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet. 
 
Aflejringer foran drænudløb, der stammer fra selve drænet, er vandløbsmyndigheden ikke forpligtet til at 
bortgrave. 
 

Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse fra 
vandløbsmyndigheden før medbenyttelse. 
 
Udførelsen af rørledninger og lægning af kabler o. lign. under vandløbet, må kun ske efter tilladelse fra 
vandløbsmyndigheden. Tilladelse kan først gives når lodsejere på begge sider af vandløbet har indvilliget 
i projektet ved underskrift. 

 

Alle tilslutninger til dræn og rørlagte vandløb kræver godkendelse af vandløbsmyndigheden før 
medbenyttelse. Der skal også gives tilladelse til medbenyttelse af dræn, der er omfattet af den frie 
dræningsret. 
 
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde. Ved genåbning af 
vandløbsstrækninger skal vandløbets nye dimensioner beskrives i projektet. 
 

 
6.8 Vandløbsmyndighedens færdselsret 
 
I forbindelse med undersøgelser, vedligeholdelse og tilsyn med vandløbene har vandløbsmyndigheden, 
og de af vandløbsmyndigheden bemyndigede personer, ret til færdsel langs vandløbene og på de til 
vandløbene førende adgangsveje, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 76 og vandløbslovens § 57. 

 
 
6.9 Beskadigelser og påbud 

 
Hvis vandløbene, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene beskadiges, eller der foretages 
foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden give påbud om at genoprette den 
tidligere tilstand. 

 
Hvis ikke påbuddet er efterkommet inden den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det 
fornødne på den forpligtedes regning. 
 
Hvis der er fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af nedbørsforhold eller andre udefra 
kommende begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning. 
 

 
7. Vandløbenes vedligeholdelse 
 
7.1 Generelt  
 
Med formålsbestemmelsen i vandløbslovens § 1 er det tilkendegivet, at det med loven tilstræbes at sikre 

vandløbenes afledningsevne og sikre en vandløbskvalitet for det enkelte vandløb svarende til den 
målsætning, der følger af eller forudsættes efter anden lovgivning. 
 
Da et regulativ ikke må stride mod gældende lovgivning er vandløbsmyndighedens afvejning mellem 
vandafledning og miljø, således begrænset af hensynet til, at de forskellige bestemmelser i regulativet 
ikke må hindre opfyldelse af den målsætning, der er fastsat for vandløbet. 
Afvejning mellem afledningsevne og vandløbskvalitet/miljømål foretages af vandløbsmyndigheden. 
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For vandløbsstrækninger, der ikke opfylder de miljømæssige krav, er vandløbsmyndigheden forpligtet til, 

at finde løsninger, der giver vandløbet bedre mulighed for at udvikle sig i naturlig retning så vandløbet 
kan leve op til den tilstand, der følger af eller forudsættes af anden lovgivning. 
 
Vedligeholdelse af et vandløb er ikke en garanti for at høje vandstande eller oversvømmelser ikke kan 
forekomme. Som bruger af et vandløbsnært areal, må man således acceptere, at adgangen til og 

udnyttelsen af, de vandløbsnære arealer, kan variere.  
 
Vedligeholdelse af grænsevandløb aftales med nabokommuner. Vandløbsmyndigheden vil, i det omfang 
det er muligt, samarbejde med vandløbsmyndigheder i nabokommuner således at vedligeholdelsen forløber 
med færrest mulige ulemper for bredejere. 
 

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløbsstrækniner. 
Ingen anden må udføre nogen form for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb med en enkelt 
undtagelse: bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding 
og ned til regulativmæssig bund, se under afsnit 6.7. 
 
Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller 

egne åmænd. 

 
Vandløbsmyndigheden planlægger vedligeholdelsen inden for de fastsatte terminer. En termin beskriver 
indenfor hvilket datointerval, at vedligeholdelsen skal være udført. 
I tilfælde af én årlig grødeskæring er terminen fra 1. juni til 30. oktober 
I tilfælde af to årlige grødeskæringer er terminerne fra 1. juni til 31. juli og fra 1. august til 30. oktober. 
 
Der skal være mindst 4 uger mellem de enkelte grødeskæringer i det enkelte vandløb. 

 
Regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse.  
Hvis der er ønske om ekstra grødeskæring skal vandløbsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde lave en 
konkret vurdering af, om en sådan grødeskæring kan iværksættes. Hvis tiltaget vurderes at medføre en 
tilstandsændring skal der først meddeles en dispensation med afsæt i naturbeskyttelseslovens § 3  
 

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jævnfør 
vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet.  
 

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at en træbevoksning er til gavn for vandmiljøet og/eller hæmmer 
grødevæksten, må lodsejer tåle at vedligeholdelsen sker fra samme side hvert år. 
 
Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes 
bredejerne at bevare skyggegivende vegetation, jf. "Lov om vandløb" § 28. 
 
Vegetation på brinker skæres som udgangspunkt ikke. Dog er vandløbsmyndigheden forpligtet til, at fjerne 
vegetation i det omfang, den har indflydelse på den regulativmæssige vandføringsevne i vandløbet, 
eksempelvis nedhængende grene fra træer og buske. 
 

Plantearter, der af vandløbsmyndigheden vurderes at udgøre et fremmedelement i ådalen, er invasive, 
opfører sig invasivt eller arter, der vurderes at udgøre, eller på sigt kunne komme til at udgøre, et problem 
for vandløbets miljømæssige eller afvandingsmæssige forhold må beskæres/bekæmpes i hele vandløbets 
bredde, inklusiv 2 m bræmmen. Eksempler på plantearter der kan komme i betragtning: japansk pileurt, 
kæmpe-bjørneklo, tagrør, dunhammer, høj sødgræs, manna sødgræs, lodden dueurt, enkelt pindsvineknop, 
grenet pindsvineknop, brøndkarse, almindelig vandpest og pil. 

 
Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse. 
 
Opmåling af vandløb foretages primært i månederne december, januar, februar og marts. 
 
Affald og andre fremmedlegemer fjernes fra vandløbet. 
 

 
7.2 Grødeskæring 
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I det omfang hensynet til de afvandingsmæssige interesser nødvendiggør udførelse af 
vedligeholdelsesarbejder, skal disse udføres på en måde, der er forenelig med de natur- og miljømæssige 
krav til vandløbskvaliteten. 
 
Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at arbejde for, at artsrigdommen er så stor som muligt. Hvis der er 

kendskab til mindre almindelige eller sjældne arter skal de personer, der forestår vedligeholdelsen gøres 
opmærksom på dette. Herefter skal vedligeholdelsen tilpasses indenfor det enkelte vandløbsdirektivs 
rammer, således at arten kan tilgodeses. 
 
De enkelte vandløbs strømrendebredder skal være til stede, den dag grødeskæringen er udført. 
 

Strømrenden skal, så vidt det er muligt, udformes således, at lovligt etablerede og markerede drænudløb 
blotlægges. 
 
Grene, stammer og lignende uden for strømrenden fjernes ikke. 
 
Grøden skal så vidt muligt skæres i bund. 

 

En ofte anvendt grødeskæringsteknik, der erfaringsmæssigt giver god afvanding er strømrendeskæring. 
Herved fjernes grøden i vandløbets naturlige strømrende, der (normalt) kan genfindes som den dybe del 
af vandløbenes tværprofiler, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Hvorimod den gr-
øde, der vokser uden for strømrenden, sædvanligvis de samme steder som der aflejres banker, 
efterlades.  
I vandløb, der har udviklet smalle og dybe profiler, skal man søge at skære forholdsvist mere grøde i 
vandløbets sider og derved hjælpe vandløbet til at udvikle et mere naturligt profil.  

 
Mosaikskæring, hvor man efterlader flere strømrender, er en meget anvendelig teknik, særligt i brede 
vandløb. Ved tilsyn af strømrendes bredde, i vandløb med flere strømrender, skal den samlede bredde af 
strømrenderne mindst have den strømrendebredde som angivet i regulativet. 
 
Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbene efterhånden som den afskæres. På 

strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade 
grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. 
 

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til en opsamlingsplads, skal grøden 
samles op senest ved fyraften. I tilfælde hvor grøden fortsætter med at flyde til opsamlingspladsen skal 
dette opsamles senest 08.30 den følgende morgen. 
 

Den afskårne vegetation skal optages fra vandløbet og lægges oven for kronekant. Ejeren eller brugeren 
af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskåret grøde. Vedkommende der forestår 
grødeskæringen skal sikre sig, at der ikke efterlades afskåret grøde i trådhegn.  
 
Afskåret materiale af bittersød natskygge og gifttyde må ikke smides på arealer med græssende dyr. 
 
Ved brug af mejekurv skal materiale/afskåret grøde lægges udenfor 2 meter bræmmen. 

 
Langs mange vandløbsstrækninger, eksempelvis ved stryg, kan grøden med fordel skæres således, at 
flere strømrender opstår. For at imødekomme indsnævring af stryg er det meget vigtigt at grøde også 
fjernes langs kanten af stryget. Dette arbejde kan inkludere fjernelse af dunhammer, rørgræs, sødgræs 
og lignende vækster. 
 

På lige vandløbsstrækninger skal grøden fjernes skiftevis i højre og venstre side således at vandløbet 
med tiden kan udvikle et mere naturligt forløb. Dette kan bevirke at brinken vil skride, men på sigt vil det 
give mere naturlige vandløb med bedre fysik. 
 
I vandløb med eksempelvis enkelt eller grenet pindsvineknop eller almindelig vandpest skal det sikres, at 
disse arter beskæres til fordel for arter, der er naturligt hjemmehørende og/eller har en stor betydning 
for vandløbets fysik og strømforhold. 
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Eksempler på arter med stor betydning for vandløbets fysik og strømforhold: fladfrugtet vandstjerne og 

andre arter af vandstjerne, storblomstret vandranunkel og andre arter af vandranunkel samt arter af 
vandaks. 
 
Vedligeholdelsen skal foregå på en sådan måde, at grødeøer og grødebræmmer af varierende størrelse 
bibeholdes eller fremmes. Grødeøer er vigtige levesteder for vandløbets dyreliv og er med til at give 

varierede strømforhold. 
 
I vandløb der ikke er kraftigt skyggede vil der naturligt være vandplanter. Ved revision af de specifikke 
regulativer, skal det sikres, at der til enhver tid er vandplanter i denne type vandløb. 
 
Grødeskæring udføres manuelt med le eller med motoriserede håndredskaber, med maskine eller med 

grødeskærebåd.  
De tidligere regionplaner og dertil hørende målsætninger for vandløb, har de seneste år dannet baggrund for 
hvorvidt grødeskæringen har været udført manuelt eller med maskine. Vandløb med fiskevandsmålsætning 
har været vedligeholdt manuelt og vandløb med lavere målsætning har været vedligeholdt med maskine.  
Grødeskærebåd anvendes ofte i større vandløb. 
 

Ved revision af de specifikke regulativer, vil det blive vurderet, hvorvidt der er grundlag for at ændre 

grødeskæringsteknik, idet målsætningerne i de tidligere regionplaner er erstattet af nye målsætninger i 
statens vandplaner. 
 
 
7.3 Oprensning 
 
I tilfælde af tvivl om vandløbets vandføringsevne foretages en opmåling af den pågældende strækning af 

vandløbet. På baggrund af opmålingen udføres en beregningsmæssig kontrol med henblik på, at vurdere 
vandløbets vandstand i to forskellige afstrømningssituationer, nemlig medianminimum (Manningtal 10) 
og medianmaksimum (Manningtal 25). 
Vandstanden for hver af de to afstrømningssituationer beregnes for henholdsvis de opmålte dimensioner 
og dimensionerne i det teoretiske profil beskrevet i gældende regulativ.  
En sammenligning af vandføringsevnen i det teoretiske profil og det opmålte vandløb foregår på den 

måde, at koterne til de beregnede vandspejl findes og afbildes. 
Så længe, den beregnede vandstand for det opmålte profil ligger mindre end 10 cm over den beregnede 
vandstand for den teoretiske skikkelse, er kravet til regulativets vandføringsevne overholdt.  

Det vil sige, at der først skal iværksættes oprensning, hvis vandstanden i det opmålte vandløb ligger 
mere end 10 cm over vandstanden i det teoretiske profil. 
De teoretiske vandløbsdimensioner fremgår af dimensionsskemaet i de enkelte vandløbs regulativer. 
Inden en eventuel oprensning skal der indhentes viden om hidtidig praksis. Det vil sige at 

vandløbsmyndigheden skal have overblik over hvor ofte der er blevet foretaget oprensning de seneste 
omtrent 20 år. Herefter skal det vurderes hvorvidt en oprensning vil medføre en tilstandsændring i 
eventuelle nærtliggende beskyttede naturområder. Hvis vandløbsmyndigheden vurderer at en oprensning 
vil resultere i en tilstandsændring skal der meddeles en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 
førend oprensningen kan foregå. 
 
Oprensning af en vandløbsstrækning kan kun foretages på baggrund af en konkret opmåling. Oprensning 

af lokale sandpuder eller nedskredne brinker kræver ikke nødvendigvis en forudgående opmåling. 
 
Der må ikke foretages oprensning dybere end 20 cm under regulativmæssig bundkote. Der må dog ikke 
graves i fast bund. 
 
Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrende, og udføres i en 

bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde. 
 
Oprensningen må kun omfatte aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler m.m. må ikke opgraves 
eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges. 
 
Af hensyn til vandløbets flora og fauna, særligt gydende laksefisk og planternes frøspredning skal 
oprensning foretages i perioden fra 15. august til 1. oktober.  
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Sandfang tømmes efter behov. Vandløbsmyndigheden ar ansvarlig for fjernelse af opgravet materiale. 

Vandløbsmyndigheden kan indgå aftale med lodsejere omkring fjernelse af opgravet materiale. 
 
 
7.4 Okker  
 

Ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning, i okkerpotentielle områder, skal indgives til 
kommunalbestyrelsen og være ledsaget af fornødne jordbundsundersøgelser, jvf bekendtgørelse af lov 
om okker, § 3.  
 
Oprensning af okkerbassiner udføres typisk hvert 10. år 
 

 
7.5 Beplantning og skyggegivende vegetation 
 
Træer og buske, inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant, må ikke fjernes uden 
vandløbsmyndighedens tilladelse. Dette for at sikre bevoksningens grødebegrænsende virkning samt 
stabiliserende effekt på brinkerne. Dog må 1-2 årig opvækst af pil fjernes og de dele af beplantningen, 

der rager uden for 2 meter bræmmen må beskæres af bredejeren uden vandløbsmyndighedens tilladelse.  

 
Det er ikke tilladt at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. november til den 31. 
august af hensyn til flagermus (bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter mv.). 
 
Vandløbsmyndigheden kan foretage supplerende beplantning indenfor 2 meter bræmmen for at 
begrænse grødevæksten. 
 

Vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesforpligtigelse i vandløbsprofilet omfatter alene beskæring af 
vegetationen i det omfang, det har betydning for opfyldelse af regulativets krav til vandføringsevne. 
 
Fjernelse af et væltet træ betragtes ikke som almindelig vedligeholdelse.  
 
Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at et væltet træ, busk eller lignende skal fjernes, er det ejerens 

ansvar at få det gjort, og ejeren afholder alle udgifter hertil. Ejeren er den, på hvis side, træet eller 
busken har rodfæste. 
 

Afskårne grene, buske og træer skal lægges på samme bred, hvor de havde rodfæste. 
 
Langs rørlagte vandløb må der ikke plantes i arbejdsbæltet, som er 8 meter på hver side af rørets midte. 

 
 
7.6 Bredejers ansvar 
 
Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges 
fordelt på begge sider af vandløbet, jævnfør vandløbslovens § 28. 
 

Ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskåret grøde og oplagt fyld 
samt fjerne denne fra vandløbets bredder, jævnfør vandløbslovens § 28.  
 
Fjernelse af afskåret grøde eller oplagt fyld skal være foretaget senest 1 måned efter udført 
vedligeholdelse. 
 

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller 

spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fyldet, kan vandløbsmyndigheden med 2 
ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 
 
Hvis man som bredejer benytter et areal i landbrugsmæssig sammenhæng er man forpligtet til at kende 
arealets status i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Er man i tvivl om status og hvad man må 
foretage sig på arealet, skal man rette henvendelse til Ikast-Brande Kommune. 

 
 
7.7 Rørlagte vandløb 
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Vedligehold af rørlagte strækninger omfatter udskiftning af et eller få rør, udover den mere sædvanlige 
vedligehold/rensning af brønde og strækninger. 
 
Hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger, på offentlige vandløb, skal behandles efter reglerne om 
vandløbsregulering, og er således ikke en del af vedligeholdelsen.  

Udgifter i forbindelse hermed afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne, 
jævnfør vandløbslovens § 24, stk. 1. 
 
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde. 
 
 

7.8 Ændring i vandløbenes tilstand 
 
Ifølge vandløbslovens §§ 6, 17, 21, 31, 38, 47 og 48 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse: 
 

 Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom 
 

 Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme 

 
 Bortlede vand fra vandløbet 

 
 Forandre vandstanden i vandløbene 

 
 Hindre vandets frie løb 

 

 Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller rørlægninger) i vandløbene 
 

 Anlægge nye vandløb 
 

 Vedligeholde offentlige vandløb 
 

 Etablere eller ændre udpumpningsanlæg 
 

 Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende 

 
 
8. Tilsyn 
 

Tilsyn med kommunens offentlige vandløb udføres af Ikast-Brande Kommune, der er vandløbsmyndighed 
eller af personer, som er bemyndiget hertil af vandløbsmyndigheden. 
 
Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og bemyndigede personer kan færdes uden 
retskendelse langs vandløbene. 
 
Der føres tilsyn med alle kommunens offentlige vandløb mindst en gang årligt. Disse tilsyn udføres som 

kontrol af strømrendebredden og foretages under vandløbsvedligeholdelsen og op til 2 uger efter 
vandløbsvedligeholdelsen. Tilsynet udføres af vandløbsmyndigheden eller af personer, som er bemyndiget 
hertil af vandløbsmyndigheden. De specifikke regulativers bestemmelser om strømrendebredder skal 
alene være overholdt på kontroltidspunktet. 
Hvis disse årlige tilsyn efterlader mistanke om væsentlig dårligere afvandingsevne end regulativet 
tillader, eller hvis der opstår uenighed mellem vandløbsmyndighed og lodsejere om en given 

vandløbsstræknings evne til at aflede vand iværksættes en opmåling. 
 
Opmåling af vandløb udføres fra december til marts måned, hvor grøden har mindst udbredelse. De 
specifikke regulativers bestemmelser om vandføringsevne skal alene være overholdt på 
opmålingstidspunktet, hvorfor vandføringsevnen kan være mindre i de mellemliggende perioder. 
 
For rørlagte strækninger gælder, at vandløbsmyndigheden fører tilsyn ved indløb og udløb samt i synlige 

brønde. Hvis årlige tilsyn efterlader mistanke om væsentlig dårligere afvandingsevne end regulativet 
tillader, eller hvis der opstår uenighed mellem vandløbsmyndighed og lodsejere om en given 
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vandløbsstræknings evne til at aflede vand iværksættes en nærmere undersøgelse af den rørlagte 

stræknings evne til at bortlede vand. 
 
Bredejere, organisationer, vandløbslaug eller andre, der har ønske om at deltage i tilsynet, kan træffe 
aftale herom ved henvendelse til vandløbsmyndigheden. 
 

 
9. Revision 
 
De specifikke regulativer kan til ethvert tidspunkt tages op til revision, hvis der sker væsentlige 
ændringer i forudsætningerne herunder vandløbs- eller lovmæssige forhold.  
Det er vandløbsmyndighedens erfaring, at kommunens vandløb udviser store forskelle i deres evne til 

eksempelvis, at transportere sand eller flytte sig i landskabet. Derfor vil der ved revision af de enkelte 
regulativer blive fastlagt en tidsgrænse for, hvor længe der må gå inden en revision skal være 
påbegyndt. Denne tidsgrænse kan være forskellig fra regulativ til regulativ. 
 
 
10. Regulativets ikrafttrædelse  

 

De specifikke regulativer træder i kraft, når de er vedtaget af vandløbsmyndigheden og de lovpligtige 
offentlighedsperioder er ovre.  
 
I tilfælde af, at et regulativ påklages, vil ikrafttrædelse afvente klagemyndighedens afgørelse. 
 
 
 

 
 
 
 


