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OFFENTLIGE VANDLØB

LÆS MERE OM HVAD OFFENTLIGE VANDLØB ER



HVAD ER OFFENTLIGE OG PRIVATE VANDLØB?.

Vandløb opdeles i to klasser: off entlige og private vandløb.
• Off entlige vandløb er vandløb, som Byrådet har besluttet skal optages som 

off entlige.
• Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som off entlige eller som 

Byrådet har besluttet skal udgå som off entligt vandløb (nedklassifi cerede 
vandløb).

HVEM VEDLIGEHOLDER OFFENTLIGE VANDLØB?
Vandløbsmyndigheden vedligeholder off entlige vandløb enten ved egne åmænd 
eller ved vandløbsentreprenører.

Ligheder mellem off entlige og private vandløb:
• Vandløbslovens regler gælder for alle vandløb i begge klasser.
• Alle vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse 

eller vandføringsevne ikke ændres.
• Vandløbene ejes altid af bredejerne. Vandløbsmyndigheden ejer intet.

Forskelle på off entlige og private vandløb:
• Off entlige vandløb:

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer for og udfører vedligeholdelsen 
af vandløbene.

• Private vandløb:
Ingen regulativer. Bredejerne vedligeholder vandløbene på egen ejendom.

HVILKE REGLER FINDES FOR VEDLIGEHOLDELSE AF OFFENTLIGE 
VANDLØB?
Bestemmelser for vedligeholdelsen beskrives i vandløbsloven og uddybes for det 
enkelte vandløb i vandløbsregulativerne.



Rørledninger vedligeholdes med spulinger og eventuelt rodskæringer efter behov. 

Omlægning af off entlige rørlagte vandløb kan ikke betragtes som vedligehold-
else, men derimod regulering. Det betyder, at der skal udarbejdes projekter med 
partsfordelinger til de der har nytte af foranstaltningen inden omlægningerne 
kan gennemføres

HVORDAN VEDLIGEHOLDES OFFENTLIGE RØRLAGTE VANDLØB?

I regulativerne beskrives blandt andet:
• Vandløbets dimensioner.
• Hvor mange gange grøden skal slås.
• Hvornår grøden skal slås.
• Hvordan grøden skal slås.
• Hvilke betingelser der skal være til stede for at foretage oprensning 

af vandløbet.
• Hvornår der skal renses op.
• Hvordan der skal renses op.

Vandløbsmyndigheden er pligtig til at udføre vedligeholdelsen som beskrevet i 
loven og i regulativerne – hverken mere eller mindre.

HVORNÅR UDFØRES GRØDESKÆRINGEN?

I nogle vandløb er der to grødeskæringer om året: en om sommeren og en om 
efteråret, mens der i andre vandløb udføres én grødeskæring om året: om eft-
eråret.

HVORNÅR UDFØRES OPRENSNINGEN?

Vandløbsmyndigheden foretager ikke oprensninger, før opmålinger har vist, at 
det lovede profi l ikke kan overholdes ved almindelig grødeskæ-ring.
Oprensningerne sker normalt om efteråret.
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