
Vandløb 
Hvad der ikke er tilladt ved vandløb 

 

 



Hvad er et vandløb?  
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler,  

rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. 

 

skal være plads til, at der kan foretages maskinel vedligeholdelse og 

udlægges fyld m.m. på vandløbets bredder. 

 

Ændring af vands naturlige afløb 
Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands natur-

lige 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 afle-

de vand fra arealer, hvor der aldrig har været vandløb. 

 

Bortledning af vand fra vandløb 
Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra 

vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb.  

 

Det betyder, at du f.eks skal indhente en godkendelse, hvis du ønsker 

at pumpe vand op fra vandløb til vanding o.l. eller at bygge opstem-

ninger i vandløb. 

 

Beplantning ved rørledninger 
Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vand-

løb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstop-

pes.  

 

Fældning af træer og buske 
Bredejere kan gøres erstatningsansvarlige for skader på eksisterende 

og nyplantede træer og buske indenfor vandløbenes brinker og 2 me-

ter bræmmer. Kontakt os hvis du vil tynde ud i bevoksningen. 



Regulering af vandløb 
Ingen må ændre eller regulere vandløb uden vandløbsmyndighedens 

tilladelse. 

 

Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, 

herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. 

 

Hegn langs vandløb 
Langs de offentlige vandløb skal der være et arbejdsbælte, som er 8 

meter fra vandløbets øverste kant. I arbejdsbæltet må man ikke sætte 

faste hegn, som kan stå i vejen for vedligeholdelsesarbejdet. Tråd-

hegn må ikke stå i 2 meter bræmmen. 

 

Hegn på tværs i arbejdsbæltet skal altid have 5 meter brede led med 

aftagelige ledhåndtag, så man kan køre og arbejde langs vandløbene. 

 

Du kan altid ringe til kommunen, hvis du er i tvivl. 

 

Ændring af broer og overkørsler 
Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse.  

 

Beskadigelse af vandløb 
Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg omfattet af 

denne lov, eller foretages foranstaltninger i strid med loven, kan vand-

løbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere 

tilstand. 

 

Nedlæggelse af kabler og rørledninger i vandløb 
Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløb uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. 

 

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 overholdt. 

 

Læs mere i vandløbsloven 
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på 

www.retsinformation.dk  

 

Yderligere oplysninger 

 

Langeland Kommune 

Infrastruktur 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Telefon 63 51 60 00 

www.langelandkommune.dk 


