
 
 

 

Information om vandløbsvedligeholdelse 

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vand-
løb og dræn. 
 
For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred Kommune, at vand-
løb/grøfter og dræn gennemgås og vedligeholdes i forsommeren samt om efteråret. 
 
Ændringer af vandløb og dræns forløb, bredde og dybde kræver tilladelse fra kommunen. 
Dette gælder også nedlægning af nye dræn.  
Der er dog fri dræningsret for bredejere til åbne vandløb, dvs. ikke hvis drænet skal ind over 
anden mands grund. Der må ikke anvendes pumpe, og der må kun drænes til 1,25 m's dybde. 
 
Gennemgang af vandløb/grøfter: 
Planter i vandløbet som hindrer vandets frie løb beskæres. 
Hvis der er slam på bunden, fjernes det også – men kun til vandløbets bund, som mærkes som et 
kompakt lag.  
Det er vigtigt at grøfter kun oprenses til samme dybde som indløbsrør ved f.eks. indkørsler. 
Vandløb må ikke graves dybere eller bredere. 
Om efteråret fjernes desuden eventuelt nedfaldne grene og blade, så vandløbet kan lede efter-
årsnedbøren væk. 
 
Gennemgang af dræn og brønde: 
Eventuelt sand og jord i brønde fjernes. 
Hvis drænet er stoppet, vil der stå vand i brønden og det kan være nødvendigt at spule drænet 
igennem og eventuelt fjerne rødder som blokerer for vandet. 
Det er vigtigt at rørudløb er frit. 
 
Hvis ikke grundejerforeningen selv står for vedligeholdelsen, opfordrer vi til at denne skrivelse 
viderebringes medlemmerne. 
 
 



Vedligeholdelse af private vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-
er, damme og andre lignende indvande.

Ifølge vandløbsloven skal et vandløb både kunne aflede vand og have en god miljømæssig kvali-
tet med varieret plante- og dyreliv.

Større og målsatte vandløb er desuden naturbeskyttede, hvilket betyder at også naturbeskyttel-

seslovens bestemmelser gælder for dem.

Hvem vedligeholder private vandløb

Vedligeholdelse: bredejerne.

Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på
egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for vedligeholdelsesarbejdet.

Rørlagte vandløb:

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggen-
hed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedlige-
holdelsen.

Inden udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter skal projektet
godkendes af kommunen.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Åbne og rørlagte vandløb:

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke

ændres. Vedligeholdelsen skal ske jævnligt.

Åbne vandløb:

Vedligeholdelsen omfatter:
• Grødeskæring

• fjernelse af nedfaldne grene og blade
• fjernelse af slam og sandaflejringer.

Man må ikke grave i brinken og bunden, fjerne sten, ler, grus og tørv.
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Ved brug af le, kan skæres en strømrende i midten af vandløbet. Skær grøden i
skiftevis højre og venstre side, så der opstår en slynget strømrende og efterlad
grødeøer i midten af vandløbet.

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring eller eventuel opgravning. Der er

også mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.

Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vand-
område, vandløbet udmunder i.

Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det

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

Rørlagte vandløb:

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare
for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.

Tilslutning til rørlagte vandløb/dræn kræver normalt en medbenyttelsestilladelse fra kommu-
nen.

Kan der blive tale om erstatningsansvar?

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejen-
domme mv.
Skader skal kunne henføres til den manglende/mangelfulde vandløbsvedligeholdelse.
Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden.

Skal berørte parter give oplysninger?

Den enkelte lodsejer skal afgive alle oplysninger, som er nødvendige for vurdering af aktuelle

sager, herunder dokumentation for, at/om vedligeholdelsespligten er overholdt.
Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.

Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse?

Lovbekendtgørelse nr. 789 af 21.06.2007: Vandløbsloven.

Her kan hentes yderligere oplysninger.

Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Telefon: 59 66 60 50
Email: graje@odsherred.dk eller raka@odsherred.dk

mailto:graje@odsherred.dk
mailto:raka@odsherred.dk


Fejl ved dræn og rørlagte vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-

er, damme og andre lignende indvande.

Hvor ligger de rørlagte vandløb?

Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbs leje, d.v.s. lavest

liggende strækning i terrænet.
Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger.

Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes beliggenhed.
Desuden kan der eventuelt findes oplysninger hos vandløbsmyndigheden, landinspektøren og
landsarkivet.

Hvordan undersøges for mulige fejl i de rørlagte vandløb?

Man kan selv undersøge følgende:

• Hvor gamle er rørene.
• Hvilken type rør er anvendt.
• Er rørledningen blevet repareret eller spulet for nyligt.
• Danner rørledningen skarpe knæk.

• Er rørudløbet frit.
• Er der våde pletter eller små søer i lavninger.
• Er der opstået huller i jorden over ledningen.
• Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet.
• Er brøndene fyldt med sand eller jord.

• Står der træer over ledningen.
• Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund.

• Kan rørledningen have sat sig på delstrækninger.
• Ligger rørledningen i pløjelaget.

• Er jorden frossen.
• Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gravearbejder i nærheden af rør-

ledningen for nylig.
• Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt .
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Entreprenører har mulighed for at foretage:

• TV-inspektioner.

• Etablering af brønde.

• Spulinger.

• Rodskæring.

• Udskiftning af delstrækninger.

Hvem vedligeholder de rørlagte vandløb?

Private rørlagte vandløb

Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte bredejere.

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

genhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af
vedligeholdelsen.

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

reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Offentlige rørlagte vandløb

Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden.

Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.

Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og koter og med
samme diameter samt udskiftning til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at be-

tragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte bredejer
skal deltage i betalingen.

Hvilke love handler om rørlagte vandløb?

Lovbekendtgørelse nr. 789 af 21.06.2007: Vandløbsloven.
Bekendtgørelse nr. 1350 af 11.12.2006: Om reguleringer m.v.

Her kan hentes yderligere oplysninger.

Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Telefon: 59 66 60 50

Email: graje@odsherred.dk eller raka@odsherred.dk

mailto:graje@odsherred.dk
mailto:raka@odsherred.dk


Hvad der ikke er tilladt ved vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-

er, damme og andre lignende indvande.

Hvad er ikke tilladt ved vandløbene?

1. Ændring af vands naturlige afløb

Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom

eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Det betyder, at vandløb skal vedligeholdes, så afledningen af vand kan opretholdes, sådan som
det er godkendt, eventuelt som det har eksisteret i flere årtier.

Det betyder dog ikke, at der er pligt til at anlægge vandløb for at aflede vand fra arealer, hvor
der aldrig har været vandløb.

2. Bortledning af vand fra vandløb

Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vand-
standen i vandløb eller hindre vandets frie løb.

Det betyder, at det f.eks. ikke er tilladt at pumpe vand op fra vandløb til vanding o.l. eller at

bygge opstemninger i vandløb, hvis der ikke er indhentet en godkendelse.

3. Beplantning ved rørledninger

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare
for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

4. Regulering af vandløb

Ingen må ændre eller regulere vandløb uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets for-
løb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.
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5. Ændring af broer og overkørsler

Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens

godkendelse.

6. Beskadigelse af vandløb

Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg omfattet af denne lov, eller foretages
foranstaltninger i strid med loven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse

af den tidligere tilstand.

7. Nedlæggelse af kabler og rørledninger i vandløb

Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløb uden vandløbsmyndighedens god-
kendelse.

Skal berørte parter give oplysninger?

Den enkelte lodsejer skal afgive alle oplysninger, som er nødvendige for Vandløbsmyndighedens
vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for om vedligeholdelsespligten er over-
holdt.

Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.

Hvilke love handler om forhold ved vandløbene?

Lovbekendtgørelse nr. 789 af 21.06.2007: Vandløbsloven.

Her kan hentes yderligere oplysninger.

Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Telefon: 59 66 60 50

Email: graje@odsherred.dk eller raka@odsherred.dk

mailto:graje@odsherred.dk
mailto:raka@odsherred.dk


Træer ved rørlagte vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-
er, damme og andre lignende indvande.

Rørlagte vandløb og dræn benævnes rørledninger.

Hvem ejer vandløbene?

Alle vandløb ejes af bredejerne.

En bredejer er den person, der ejer jorden hvorpå et vandløb eller en delstrækning af et vand-
løb løber – uanset om det er åbent eller rørlagt vandløb.

Hvilke krav er der til træer langs rørlagte vandløb?

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare

for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.

Store træer kan forventes at danne et rodnet, som er dobbelt så omfangsrigt som bladkronen.
Det betyder, at der kan gå rødder i rørledninger langt fra træets stamme.

Alle træer og buske kan stikke rødder ind i rørledninger. Især træer som pil, poppel og ask er
gode til at stikke rødder ind i rørledninger. Disse rødder kan udvikle rodpropper inde i rørled-
ningerne, så rørene til sidst kan tilstoppes fuldstændigt.

Hvem er ansvarlig for rødder i rørledninger?

Den, der rørlægger vandløb eller etablere dræn nær en eksisterende beplantning, er ansvarlig

for at friholde rørledningerne for trærødder.

Den, der planter træer så nær en rørledning, at rødderne går ind i rørledningen, er ansvarlig for
skader på rørledningen.

Hvis træerne plantes af bredejeren, er bredejeren ansvarlig for at friholde rørledningen for

rødder.

Hvis træer plantes på naboejendomme, er de grundejere, der planter træerne, ansvarlige for at
hindre rødderne i at trænge ind i rørledningen.

Den, der er ansvarlig for trærødders skader, er erstatningsansvarlig.
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Hvilke love handler om træer langs vandløb?

Lovbekendtgørelse nr. 789 af 21.06.2007: Vandløbsloven.
§ 6 stk. 3.

Her kan hentes yderligere oplysninger.

Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Telefon: 59 66 60 50
Email: graje@odsherred.dk eller raka@odsherred.dk

mailto:graje@odsherred.dk
mailto:raka@odsherred.dk


Udarbejdelse af reguleringsprojekter

Hvad er vandløb?

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt sø-

er, damme og andre lignende indvande.

Hvad er reguleringer?

For åbne vandløb:

Enhver ændring af skikkelsen, d.v.s. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal be-
handles som reguleringer

For rørlagte vandløb:

Alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner skal behandles som regu-
leringer uanset vandløbets klassifikation.

Desuden for omlægning af rørlagte strækninger:
For kommunale vandløb:

Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme trace
skal behandles som reguleringer.
Bemærk, at for private vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger
med sammen dimension og i samme trace kan betragtes som reparationer.

Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer:
• Rørlægninger af åbne vandløb.
• Genåbninger ar rørlagte vandløb.

• Anlæg af nye vandløb.
• Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer.
• Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg.
• Opstemningsanlæg.
• Fastsættelse af flodemål.

• Broer og overkørsler - etablering og ændringer.
• Vandstandssænkning af søer.

Hvorfor skal reguleringer godkendes?

Godkendelsesproceduren skal sikre:

• At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø.
• At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

Berørte parter er: De ansvarlige for projektet, berørte bredejere, nabokommuner, Miljøcentret,

Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klage-
berettigede organisationer, samt andre med interesse i projektet.
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Hvad skal et projekt indeholde?

Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:
• En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.

• Oversigtskort og detailplaner.
• Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere

og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
• Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.

• En tidsplan for arbejdets udførelse.
• Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.

Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremsen-

de.

Hvad er ansøger ansvarlig for?

Ansøger er ansvarlig for:
• Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.

• Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder relevant.
• Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
• Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.

Hvad er vandløbsmyndigheden ansvarlig for?

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for:

• At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente supplerende oplysninger hos ansø-
ger

• At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndigheder, bl.a. nabokommuner.
• At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål.
• Evt. at afholde offentligt møde.

• At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
• At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de projektansvar-

lige.
• At afholde de lovpligtige offentliggørelsesperioder.

Hvilke love handler om vandløbsregulering?
Lovbekendtgørelse nr. 789 af 21.06.2007: Vandløbsloven.

Bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og – restaureringen nr. 1436 af 11.12 2007.

Her kan hentes yderligere oplysninger.
Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Telefon: 59 66 60 50
Email: graje@odsherred.dk eller raka@odsherred.dk

mailto:graje@odsherred.dk
mailto:raka@odsherred.dk

