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PRIVATE ÅBNE VANDLØB 
VEDLIGEHOLD - PRAKSIS 



ANSVAR FOR VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE ÅBNE VANDLØB

Det er grundejeren, som har ansvaret for at vedligeholde vandløb på egen grund.

HVORDAN SKAL ET PRIVAT VANDLØB VEDLIGEHOLDES?

Vandløb skal vedligeholdes således, at vandløbets skikkelse (form) eller vand-
føringsevne ikke ændres. 
• Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring. 
• Løse afl ejringer (sand, mudder, planterester og lignende) renses op. 

Afl ejringer graves op ned til vandløbets bund, som oftest mærkes som et 
kompakt lag.
Bemærk, at du ikke må grave i brinken og i den faste bund, fjerne sten, ler, 
grus eller tørv.
Hvis der er en vejoverkørsel i nærheden, kan rørets bund bruges som ud-
gangspunkt for vandløbets bund.

SE MERE I VANDLØBSLOVEN

Der fi ndes ikke regulativer med bestemmelser om dimensioner eller vandføring 
for private vandløb. 
Hvis vandløbet er blevet reguleret, vil der fi ndes et projekt og en afgørelse. 
Her vil dimensionerne normalt fremgå. 
En afgørelse er gældende, uanset hvor gammel den er. Den bortfalder først, når 
den ophæves af vandløbsmyndigheden.

Hvis der hverken fi ndes en afgørelse, der beskriver dimensioner eller vandføring, 
vil vandløbets nuværende naturlige tilstand være den tilstand, som vandløbet 
skal have.

Åbne vandløb - vedligeholdelsen omfatter:
• Beskæring af planter (grødeskæring)
• Fjernelse af nedfaldne grene og blade
• Fjernelse af sand- og slamafl ejringer.

HVOR BREDT SKAL VANDLØBET VÆRE?



Kantplanter
I små vandløb er det oftest kantplanterne, som dominerer.
Beskær kantplanter så de ikke hænger ned i vandløbet og spærrer for vandet.
Skær ikke alle planter på brinken helt ned, da planterne holder på brinkerne.

Bundplanter
Planter på vandløbsbunden skæres i en strømrende i midten af vandløbet, så 
strømrenden udgør 2/3-3/4 af vandløbets bredde. 
Strømrenden er det dybeste sted i vandløbet.
Lav strømrenden i et svagt slynget forløb og efterlad lidt planter i siderne af 
vandløbet. 
Planterne giver mulighed for et dyreliv i vandløbet.

Pindsvineknop og tagrør vokser hurtigt og er kraftigt vandstandsende arter.
De skal skæres over helt nede ved roden, da en beskæring lige over vandløbsbun-
den vil gøre at planterne vokser hurtigere. 
Afskåret grøde skal normalt tages op, så den ikke er til skade for vandløbet eller 
det vandområde, vandløbet udmunder i.

GRØDE - PLANTER I SMÅ VANDLØB
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HVOR TIT SKAL ET PRIVAT ÅBENT VANDLØB VEDLIGEHOLDES?

Terminer for vedligeholdelse hører til off entlige vandløb. 
For private vandløb er der normalt ikke fastlagt terminer for vedligeholdelse. 
Det betyder, at grødeskæring og opgravning af løse afl ejringer kan ske efter behov. 
Vi anbefaler gennemgang af et privat vandløb hvert efterår for at vurdere, om der er 
behov for vedligeholdelse. 

For nogle private vandløb fi ndes bestemmelser for vedligeholdelsen fx i gamle kendelser 
eller i afgørelser. 
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