Fællesregulativ for vandløb i Frederikshavn og Hjørring Kommuner
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Indledning
Hjørring og Frederikshavn Kommuner varetager vedligeholdelsen af vandløb, der er
optaget som offentlige vandløb. Kommunen har pligt til at udarbejde regulativer, som
beskriver, hvordan vedligeholdelsen gennemføres.
De fleste af de gældende regulativer er lavet af de gamle kommuner og amter. De
gældende regulativer er også lavet for mindre strækninger af vandløb. Derfor er der
mange regulativer og de indeholder både mere generelle og mere specifikke
bestemmelser. Bestemmelserne er ofte også lidt forskellige.
Hjørring og Frederikshavn Kommuner vil gøre det lettere at finde ud af, hvilke regler der
gælder for det enkelte vandløb ved at lave et fælles regulativ med alle de generelle
regler for vedligeholdelsen og brugen af vandløbene. Fællesregulativet kommer derfor
ikke til at indeholde specifikke regler for eksempelvis strømrendens bredde og metoder
for vedligeholdelsen af vandløbene. Formålet med fællesregulativet er således at gøre
det enklere for borgerne at gennemskue, hvilke bestemmelser, der gælder for
vandløbene samtidig med, at det bliver mere enkelt for kommunerne at administrere og
vedligeholde regulativbestemmelserne.
Bestemmelserne i dette fællesregulativ skal erstatte de tilsvarende generelle
bestemmelser i de hidtil gældende regulativer. De øvrige bestemmelser i de hidtil
gældende regulativer gælder indtil kommunerne reviderer dem. Kommunerne har også
planer om at samle de specifikke regler for de mindre strækninger af vandløb i specifikke
regulativer for vandløbsoplande.
Kommunerne har i fællesregulativet så vidt muligt undgået at gentage bestemmelser,
som allerede fremgår af generel regulering.
Dette fællesregulativ indeholder generelle regler for:
brugen af vandløbene,
vedligeholdelsen og
tilsynet med vandløbene.
Der kan med vedtagelsen af dette fællesregulativ ske mindre ændringer i reglerne i
forhold til de hidtil gældende regulativer. Frederikshavn og Hjørring kommuner har derfor
lavet et dokument med en oversigt over, om der sker ændringer fra de enkelte
regulativer til fællesregulativet. Dokumentet er ikke en del af regulativet, men kan bruges
til at give et hurtigt overblik over, hvor der tekstmæssigt er ændringer mellem de tidligere
regulativbestemmelser og fællesregulativets bestemmelser.
Afsnittene i dette fællesregulativ beskriver grundlaget for regulativet og bestemmelserne
for brugen af vandløbene og drift og tilsyn med vandløbene. Du kan læse mere om
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kommunernes vurdering af bestemmelserne ved at klikke på overskrifterne under
teksterne.

Skema med oversigt over de gældende bestemmelser
Kommunerne har sammenlignet de gældende regulativers bestemmelser med forslaget
til bestemmelserne i dette fællesregulativ.
I dokumentet er alle de omfattede vandløb oplistet på alle fanerne. Der er en fane for
hver type af bestemmelser i de hidtil gældende regulativer. På hver fane er
bestemmelserne i det gældende regulativ kort beskrevet for hvert vandløb i venstre side.
I dokumentets højre side er fællesregulativets bestemmelser kort beskrevet. På denne
måde er det muligt for hvert enkelt vandløb at få et overblik over, om der sker ændringer
fra de hidtil gældende regulativers bestemmelser til det nye fællesregulativs
bestemmelser.
Felterne med det nye fællesregulativs bestemmelser er farvet gule eller grønne for at
tydeliggøre, om der sker ændringer fra bestemmelserne i det hidtil gældende regulativ.
Felterne er farvet grønne, hvis der ikke sker væsentlige ændringer. Felterne er farvet
gule, hvis der sker væsentlige ændringer. Mange af ændringerne skyldes dog, at
bestemmelserne ikke findes i de gældende regulativer, hvor de nu er tilføjet i
fællesregulativet.

Liste over gældende regulativer
En liste over de gældende regulativer kan ses i dokumentet "Liste over gældende
regulativer pr. 20.09.2018".
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Grundlag med mere
Her kan du læse mere om grundlaget for fællesregulativet. Du kan se, hvilke vandløb,
der er omfattet af regulativet, hvornår regulativet træder i kraft samt hvilket lov- og
plan-grundlag regulativet bygger på.
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Vandløbsoversigt

Vandløb og regulativer omfattet af fællesregulativet
Det er kommunen, der beslutter om et vandløb skal optages som offentligt og
vedligeholdes af kommunen. Kommunen skal lave regulativer for alle vandløb, der er
optaget som offentlige. Vandløbsloven og Bekendtgørelse om vandløbsregulativer
indeholder regler for, hvad regulativerne skal indeholde. Regulativer kan derfor betragtes
som en kontrakt med bredejerne, som kommunerne skal overholde.
Da en række bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse og administration gælder
for alle offentlige vandløb, har Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune valgt at
samle disse bestemmelser i dette fællesregulativ for at kunne minimere gentagelser, når
kommunerne skal revidere de hidtil gældende regulativer. De nye, specifikke regulativer
kommer til at indeholde bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte
vandløb eller vandoplande.
De generelle regler i dette fællesregulativ kommer derfor til at gælde for 213 vandløb,
som hidtil er beskrevet i 148 regulativer, 3 fællesregulativer og 10 tillægsregulativer. De
gældende regulativer er som oftest lavet af amtet og de gamle kommuner.
Frederikshavn og Hjørring kommuner varetager hver især vedligeholdelsen af
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vandløbene inden for kommunegrænserne. Kommunerne har fordelt administrationen af
grænsevandløbene imellem sig. Derfor administreres og vedligeholdes enkelte
grænsevandløb af Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.
Du kan se en oversigt over regulativerne ved at klikke her.

Høringer
Bredejerne og andre interesserede har haft mulighed for at komme med bemærkninger
og bidrag til kommunernes forslag til dette fællesregulativ. Forslaget har således været i
offentlig høring i perioden 8. november 2018 til 10. januar 2019. De indkomne
bemærkninger er behandlet og enkelte ændringer indført inden regulativets endelige
vedtagelse.

Skikkelse og vandføringsevne
Regulativerne skal sikre opretholdelse af vandløbenes skikkelse og/eller
vandføringsevne gennem sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbenes skikkelse eller
vandføringsevne må kun ændres, hvis kommunen har meddelt tilladelse til det ved at
gennemføre en reguleringssag eller et restaureringsprojekt.
Vandløbenes skikkelse er en fælles betegnelse for vandløbenes udseende beskrevet
som bundbredde, bundkote og skråningernes anlæg. Bestemmelserne for vandløbenes
skikkelse fremgår af de hidtil gældende regulativer. De er forskellige for hvert enkelt

vandløb.

Her ses et eksempel på beskrivelsen af et vandløbs skikkelse ved en bundbredde,
bundkote og (skrånings-) anlæg.
Regulativerne kan også beskrive en vandføringsevne i forhold til en vandstand.
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Stadfæstelse og ikrafttrædelsesdato
Fællesregulativet er endeligt godkendt politisk i kommunerne i marts måned 2019.
Herefter offentliggøres regulativet med 4 ugers klagefrist. Regulativet træder i kraft, når
klagefristen er udløbet, medmindre der kommer klager over regulativet. Ved
ikrafttrædelsen træder fællesregulatives bestemmelser i stedet for de tilsvarende
bestemmelser i aller kommunernes eksisterende regulativer. De eksisterende regulativer
er fortsat gyldige for så vidt angår de bestemmelser, som IKKE reguleres af
fællesregulativet. Det drejer sig specifikt om:
Tilladelse til sejlads
Strømrendebredder for grødeskæring
Beskæring af kantvegetation
Vesligeholdelsesmetode
Fastlæggelse af skikkelse/vandføringsevne
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Revision
Fællesregulativet revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket væsentlige
ændringer i grundlaget for regulativerne.
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Grundlag
Rets- og plangrundlaget
Grundlaget for fællesregulativet er:
Vandløbsloven - lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.01.2017
Bekendtgørelse nr. 1830 af 16.12.2015 om regulativer for offentlige vandløb
Hidtil gældende regulativer for de enkelte offentlige vandløb
Desuden
Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26.02.1985, afsnit 7 – regulativer for offentlige
vandløb
Naturbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelsesloven
Miljømålsloven
Okkerloven
Fiskeriloven
Vandforsyningsloven
Habitatdirektivet
Højesteretsdom 92/2009 af 20.01.2012 - om ekstra grødeskæring i Gammelå Tønder
Kommune
Bestemmelserne i fællesregulativet ligger alle inden for vandløbslovens rammer og
muligheder.
I en del af regulativerne har der været formuleret mulighed for ekstraordinær
vedligeholdelse. Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har som konsekvens af
Højesteretsdom 92/2009 valgt at fjerne denne bestemmelse fra fællesregulativet samt
ophæve den i de specifikke regulativer. Dommen fastlægger, at regulativer kan alene
beskrive sædvanlig vedligeholdelse. Ekstraordinær vedligeholdelse er ikke en del af den
almindelige vedligeholdelse.
Såfremt Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune vurderer, at det er nødvendigt
at foretage ekstraordinær vedligeholdelse, vil det skulle behandles i henhold til
bestemmelserne i vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.
Indgreb i vandløb, herunder ekstraordinær vedligeholdelse, kan ligeledes ske i
nødretssituationer efter en konkret vurdering.

Planer
Vandløbsvedligeholdelsen skal tilrettelægges således, at den ikke er til hinder for, at
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miljøkvalitetskravene kan opnås.
Fællesregulativet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer i
gældende sektorplaner. Der er ved udarbejdelsen ligeledes taget hensyn til miljømål i
vandområdeplanerne.
Ved revision af de specifikke regulativer vil følgende indgå i grundlaget:
Fiskeudsætningsplaner og sektorplaner
Miljømål og tiltag i Vandområdeplan 2015-2021 for; Vandområdedistrikt Jylland og
Fyn
Kommuneplanerne
Projekt/tiltag i henhold til kommunernes klimaplaner
Vurdering af afstrømningsbehov i evt. oplandsanalyse
Afgørelser for de enkelte vandløb, herunder fredninger, beskyttelseslinjer,
Natura2000-planer mv.
Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv
Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har under udarbejdelse af nærværende
fællesregulativ foretaget en vurdering af fællesregulativet i forhold til 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).

Natura 2000 områder i eller ved Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune:
Frederikshavn Kommune:
Nr. 1 Skagen Gren og Skagerrak
Nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede
Nr. 3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose
Nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb
Nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder
Nr. 11 Solsbæk
Nr. 14 Ålborg Bugt, Randers fjord og Mariager Fjord
Nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede
Hjørring Kommune:
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Nr. 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb
Nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
Nr. 7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint
Nr. 214 Tolne Bakker
Nr. 215 Tislum Møllebæk
Der er tale om en revision af gældende regulativer, hvor generelle bestemmelser for
vandløbene samles i et fællesregulativ. Der bliver ved revisionen ikke ændret på hverken
vandafledningsevne eller vandkvalitet i de berørte vandløb. Vandafledningsevnen
beskrives i de specifikke regulativer og vil i øvrigt ikke kunne blive ændret ved en
regulativrevision. Sådanne ændringer kan kun foretages gennem vandløbsreguleringer
og -projekter. På baggrund af ovenstående, er det Frederikshavn Kommunes og Hjørring
Kommunes vurdering, at fællesregulativet ikke vil ændre på forholdene i de
EF-Habitatområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder, som enten direkte eller indirekte
berøres af fællesregulativets omfattede vandløb.

Datagrundlag
Datagrundlaget for fællesregulativet udgøres af de generelle beskrivelser og
bestemmelser i de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

Kommunalreformens betydning
Ved kommunalreformen d. 1. januar 2007 blev amterne nedlagt og kommunestrukturen
blev ændret.
I Frederikshavn Kommune og Hjørring kommune blev henholdsvis 3 og 4 vandløbsmyndigheders vandløb samlet under en ny vandløbsmyndighed.
Frederikshavn Kommune består af 3 gamle kommuner:
Frederikshavn Kommune
Skagen Kommune
Sæby Kommune
Hjørring Kommune består af 4 gamle kommuner:
Hirtshals Kommune
Hjørring Kommune
Løkken-Vrå Kommune
Sindal Kommune
De nye kommuner var en del af Nordjyllands Amt, og blev dermed også
vandløbsmyndighed for de gamle amtsvandløb.
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De tidligere vandløbsmyndigheders forskelligartede udformning af regulativerne betyder
i dag, at bredejere til offentlige vandløb i kommunerne ikke har ensartede generelle
beskrivelser og bestemmelser, og dermed ikke er stillet lige.
Fællesregulativet skal harmonisere de generelle beskrivelser og bestemmelser for de
offentlige vandløb i de to kommuner.
Ligeledes er det tilstræbt, at fællesregulativet er formuleret klart og præcist, så
muligheden for tolkning af bestemmelser minimeres.
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Brugen af vandløbene
Der er mange interesser knyttet til vandløbene. Her kan du læse mere om reglerne for
brugen af vandløbene. Reglerne gælder såvel for ejerne af vandløbene som for de
øvrige brugere af vandløbene.
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Beplantning og bevarelse af skyggegivende
vegetation
Træer og buske, herunder skyggegivende beplantning på bræmmer og brinker, skal
bevares.
Hidtidig drift af skov kan fortsætte. Undtaget er vækst af piletræer, der fjernes, hvis de er
til gene for vandløbets miljø eller vedligeholdelsens gennemførelse.
Vandløbsmyndigheden kan, af hensyn til vandløbets miljø og afstrømning, samt til
vedligeholdelsens gennemførelse, beskære træer og buske inden for 2-meter bræmmen
i landzone og inden for kronekant i byzone.
Oprydning af væltede træer er ikke vedligeholdelse af vandløbene. Det er bredejerens
pligt at fjerne væltede træer.
Vandløbsmyndigheden kan vælge at bevare materiale fra væltede træer i vandløbet,
hvis det ikke har væsentlig betydning for afstrømningen.
Læs afsnittet om "Friholdelse af arealer" vedr. regler for plantning.

Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens
Det er ikke alle tidligere regulativer, som har bestemmelser om beplantning. De
regulativer, som har bestemmelser, anfører typisk, at beplantning gerne må udføres af
vandløbsmyndigheden. Der er ingen reel ændring hertil med de anførte bestemmelser i
fællesregulativet. Det vil kræve en tilladelse efter vandløbsloven, at foretage
beplantning. Dette har været gældende også før vedtagelse af fællesregulativet. Den
nuværende bestemmelse præciserer blot, at udgangspunktet er, at der ikke må
foretages beplantning.
I forhold til beskæring er det ikke nævnt i alle tidligere regulativer. I nogle af de tidligere
regulativer, er det anført, at beplantning kan beskæres, og at det begrænses i
vækstsæsonen, eller som hovedregel ikke genemføres om sommeren. Fællesregulativet
anfører ikke disse begrænsninger.
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Sejlads
Her fremgår regulativets bestemmelser om ændring i retten til sejlads i forhold til
vandløbslovens § 4.
Der må som udgangspunkt ikke sejles på vandløbene. Der kan fastsættes
bestemmelser for sejlads i de specifikke regulativer.
Et evt. sejladsforbud gælder ikke for vandløbsmyndigheden i forbindelse med
vedligeholdelse og tilsyn.

Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes betydning
Bestemmelserne svarer til de tidligere regulativers regler for sejlads på vandløbene.
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Friholdelse af arealer langs vandløb
Der udlægges i landzone et arbejdsbælte på 8 meter langs begge sider af offentlige
åbne og rørlagte vandløbsstrækninger.
I byzone og sommerhusområder skal vandløbsmyndigheden have adgang til
vandløbene med maskine. Det skal være muligt for vandløbsmyndigheden at komme
ned til vandløbene for at kunne foretage den nødvendige vedligeholdelse.
Der må ikke bygges, plantes eller lignende tættere end 8 meter fra vandløbet uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.
Nye åbne tilløb til vandløb skal forsynes med en overkørsel på 5 meter vejbredde inden
for de 8 meters arbejdsbælte.

Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens
De gældende regulativer indeholder krav om 8 meters arbejdsbælter i landzone.
I de gældende regulativer er der ikke egentlige krav til arbejdsbælter i byzone og
sommerhusområder. Derfor præciseres det, at der skal være adgang til vandløbene. Der
kan være eksisterende forhold, som forhindrer myndighedens adgang til vandløbene.
Her tager vandløbsmyndigheden konkret stilling til adgangsforholdene.
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Hegn og kreaturvanding
HEGN
Hvis græsning med husdyr medfører skader på vandløbet eller dets omgivelser, skal der
opsættes forsvarligt hegn. Vandløbsmyndigheden afgør, om der skal opsættes hegn.
Hegnet skal være flytbart og forsynet med 5 meter brede led, så det er muligt at færdes
langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn.
Såfremt hegnene ikke er flytbare eller passable vil de blive lagt ned i forbindelse med
gennemførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. Eventuelle skader og gener heraf er
vandløbsmyndigheden uvedkommende.
Ved krydsning af vandløb med hegn skal tråden være isoleret og hæves mindst 2 meter
over terræn. Krydsningen skal være tydeligt afmærket.

KREATURVANDING
Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til kreaturvanding.
Oppumpningen må kun ske med simple pumper, såsom mulepumper, vindpumper eller
mindre solcelledrevne pumper.
Ovennævnte installationer skal tydeligt afmærkes. Beskadigelse af umarkerede
installationer er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
Alle andre former for vandingssteder kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens
HEGN
Fællesregulativets bestemmelser betyder, at et generelt krav om opsætning af hegn
ændres til, at vandløbsmyndigheden for den enkelte strækning afgør om opsætning af
hegn er nødvendig. Ændringen fra tidligere praksis vil betyde at strækninger, hvor
myndigheden vurderer, at græsning ud til kronekant og på brinkanlæg vil stabilisere
brinkerne, vil blive friholdt fra krav om hegning. Krav om hegning vil typisk være
påkrævet, hvis dyrene træder brinkerne i stykker og/eller går ud i vandet.
I fællesregulativet indføres der endvidere bestemmelse om, at alle hegn skal være
flytbare og forsynet med 5 meter brede led. Eksisterende hegn skal derfor også forsynes
med 5 m brede led. Denne bestemmelse indarbejdes i fællesregulativet, så det bliver
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muligt at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn. Kravet
om, at tråden ved krydsning af vandløb skal hæves mindst 2 meter over terræn indføres
af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen. Bestemmelserne vedr. hegning er uden
betydning for vandløbenes afstrømning.
KREATURVANDING
Bestemmelserne om kreaturvanding afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i de
tidligere regulativer og fra praksis, og de ændrer ikke de afvandings- eller miljømæssige
forhold. Ændringerne i forhold til tidligere bestemmelser skyldes alene, at der nu sker en
præcisering af bestemmelserne ud fra de tekniske muligheder i dag, samt at der tilføjes
mulighed for at benytte mindre solcelledrevne pumper. I fællesregulativet indføres der
bestemmelse om, at installationer til kreaturvanding skal indrettes, så vandspild og
erosion ved vandløbene minimeres. Herudover indføres der bestemmelse om, at
vandindtag til pumper til enhver tid skal være synligt afmærket, og at eventuel
beskadigelse af umarkerede installationer ikke vedkommer vandløbsmyndigheden. De
generelle bestemmelser i dette afsnit er fremover ens for alle offentlige vandløb.
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Udløb fra dræn- og spildevandsledninger
Nye dræn- og spildevandsudløb skal placeres mindst 20 cm over den regulativmæssige
bund. Vandløbsmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere til en anden placering af
udløb.
Udløb må ikke give anledning til erosion af brinker eller besværliggøre
vedligeholdelsesarbejdet.
Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler ejer. Det er tilladt at friholde
udløbene med håndredskaber uden at skade vandløbet. Det kræver
vandløbsmyndighedens tilladelse at oprense foran drænudløb med
maskine. Vedligeholdelsen må ikke have karakter af regulering af vandløbet.
Drænudløb skal så vidt muligt markeres forud for vandløbsvedligeholdelsen. Hvis
drænudløb ikke er markeret, er vandløbsmyndigheden ikke ansvarlig for skader på
udløbene i forbindelse med vandløbsvedligehold.
Vandløbsmyndigheden opfordrer til, at udløb tydeligt markeres forud for opmåling.
Bestemmelserne gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger
genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

Vedligeholdelse af private dræn
Kommunerne henviser til deres vejledninger om vedligeholdelse af private vandløb for
mere information om, hvordan vedligeholdelsen må foretages. Vejledningen kan findes
på kommunernes hjemmesider.

Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser
Hjørring og Frederikshavn Kommune har fundet det hensigtsmæssigt at stille et generelt
krav om, at nye udløb som minimum skal placeres 20 cm over den regulativmæssige
vandløbsbund. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne dispenseres til en anden
placering. De 20 cm er valgt for at sikre, at udløbene stadig vil være fri af bunden selvom
der sker en vis aflejring. Eksisterende dræn- og spildevandsudløb vil fortsat være lovlige
og påvirkes ikke af de nye bestemmelser.
Ved nydræning skal projektet indmeldes til vandløbsmyndigheden i henhold til gældende
lovgivning og miljøvurdering af planer og programmer. Alle tilslutninger til rørlagte
vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge
vandløbslovens § 5, stk. 1 og § 63.
De generelle bestemmelser i dette afsnit er fremover ens for alle offentlige vandløb.
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Hjørring og Frederikshavn Kommune har fundet det hensigtsmæssigt, at lodsejeren selv
kan udføre en manuel fjernelse/oprensning af aflejret materiale foran drænudløbet, da
lodsejeren derved hurtigt kan skabe fri afstrømning fra sine dræn, især efter spuling. Ved
spuling af dræn skal der ske opsamling af fritspulet materiale, så der ikke sker forurening
af vandløbet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2. Vedligeholdelsens omfang består af
manuel oprensning foran drænudløb til der er sikret frit udløb samt eventuel oprensning
af aflejret materiale ud i vandløbet.
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Bygværker
Bygværker som stryg, styrt og skråningssikring, der er lavet af hensyn til
vedligeholdelsen af vandløbet, vedligeholdes af kommunen.
Øvrige bygværker som broer, overkørsler, stemmeværker og vandingsanlæg skal
vedligeholdes af bredejer.
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Drift og tilsyn
Her kan du læse mere om, hvordan kommunen passer vandløbene og fører tilsyn med
om bestemmelserne i regulativet er overholdt. Vedligeholdelsen varetages ofte af
entreprenører under opsyn af kommunen.
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Vedligeholdelse
Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse efter bestemmelserne
i dette regulativ.
GRØDESKÆRING
Grødeskæringen skal ske i de strømrendebredder, som er angivet i de specifikke
vandløbsregulativer.
Der kan i strømrenden efterlades vandplanter som vandstjerne og vandranunkel.
Strømrenderne skæres med en tolerance på -/+ 10 cm for strømrender under 1 meter og
med -/+ 10 % af bredden af strømrender på 1 meter eller mere.
De enkelte vandløbs strømrendebredder skal være til stede, den dag grødeskæringen er
udført.
Grøde uden for strømrenden slås ikke, eller kun i begrænset omfang.
Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at urter med stive stængler og problemarter kan
beskæres/bekæmpes i hele vandløbets bundbredde i forbindelse med den sædvanlige
vedligeholdelse. Problemarter er planter, der gror og breder sig agressivt, og som truer
biodiversiteten og afstrømningen i vandløbet.
Grødeskæring udføres i perioden: 15. maj – 15.november.
Vandløbsmyndigheden lægger årligt en arbejdsplan ud på kommunens hjemmeside med
forventede grødeskæringstidspunkter for de enkelte vandløbsstrækninger. Der tages
dog forbehold for ændringer i planlægningen relateret til grødevæksten mv. Der
tilstræbes således vedligeholdelse i de enkelte vandløb på tidspunkter, hvor der vil være
størst mulig effekt af grødeskæringen under hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten.
Vegetation på kanterne skæres med udgangspunkt i det, der fremgår af de specifikke
vandløbsregulativer. Vegetation med stive stængler og problemarter kan
bekæmpes/beskæres på brinkerne i forbindelse med den sædvanlige
vedligeholdelse. Kantvegetation kan efterlades på delstrækninger til fiskeskjul.

BORTSKAFFELSE AF GRØDE M.V.
Oplægning af materiale skal ske:
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løbende langs vandløbet eller
på grødeoptagningspladser
Ved maskinarbejde skal materialet optages fra vandløbet og lægges uden for 2 meter
bræmmen
Ved løbende oplægning tilstræbes det, at materialet fordeles ligeligt på begge sider af
vandløbet. Hvor dette ikke er muligt pga. beplantning eller vedligeholdelsesmetode
m.m., lægges materialet op på den ene side af vandløbet.
Bredejerne er ansvarlige for hvert år, at:
undersøge, om der er lagt materiale op
bortskaffe materialet ved førstkommende jordbehandling eller senest den 15. maj året
efter
fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i et ikke over 10 cm tykt
lag
Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest den 15. maj, kan vandløbsmyndigheden
påbyde bredejer at fjerne materialet.
Opgravet materiale og grøde skal spredes ud uden for arealer registreret som beskyttet
natur med mindre, det har været en del af den hidtidige drift før naturbeskyttelsesloven
(1992) og naturfredningsloven (1984) blev vedtaget.
Følgende generelle bestemmelser gælder for bortskaffelse af grøde og fyld, som er
opsamlet ved grødeoptagningspladser.
Fritflydende grøde skal opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis inden for 3 dage.
Optagepladser skal efterfølgende ryddes og retableres.
Følgende generelle bestemmelser gælder for bortskaffelse af sand fra sandfang.
Vandløbsmyndigheden kontrollerer sandfangene og sikrer tømning ved behov.
Tømning tilstræbes gennemført i perioden marts-november

OPRENSNING
Oprensninger udføres, når kontrol viser, at regulativet ikke er overholdt.
Vandløbsmyndigheden afgør, hvilken type oprensningsmetode, der anvendes, og i
hvilket omfang oprensningen udføres.
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Der må kun renses op til regulativmæssig bundkote med mulighed for uddybning på op
til 10 cm under regulativbund med en tilsvarende reduktion i bundbredden, svarende til
de regulativmæssige anlæg, medmindre andet fremgår af det specifikke
vandløbsregulativ.
Ved vandspejlsstigninger på mere end 10 cm over en længere sammenhængende
strækning på vandløb med fastlagt teoretisk skikkelse, iværksættes oprensning,
medmindre andet fremgår af det specifikke regulativ for vandløbet.
Sten og grus, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes,
medmindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.
Oprensning tilstræbes udført i perioden 1. august til 15. oktober af hensyn til
vandløbsmiljøet. Dog kan der undtagelsesvist foretages oprensning i april til juli måned.
Bestemmelser om vedligeholdelsesmetode i det enkelte vandløb fremgår af de
specifikke regulativer.
Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene. Fjernelse af sne og is er
ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

SKALAPÆLE M.V.
Ved beskadigelse eller fjernelse af skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v.
kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele
efter vandløbsmyndighedens anvisning

Vedligeholdelse opretholder vandløbenes tilstand
Regulativet kan alene beskrive og bestemme sædvanlig vedligeholdelse og kan således
ikke omfatte bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse. Ekstraordinær
vedligeholdelse skal håndteres i henhold til vandløbslovens øvrige bestemmelser
herunder bestemmelser i anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven. Dette har
Højesteret slået fast i dom af 20. jan. 2012 (sag 92/2009 Gammelå).
Alle bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse, som har været gældende i de
hidtidige regulativer, udgår derfor i forbindelse med vedtagelsen af fællesregulativet.
Udførelse af sædvanlig vedligeholdelse omfatter grødeskæring og oprensning.
Ligeledes er umiddelbar fjernelse af nedskred en del af sædvanlig vedligeholdelse.
Vedligeholdelsesarbejdet skal udføres, så det opretholder vandløbenes
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regulativbestemte skikkelse og/eller vandføringsevne. Hvor der ikke tidligere har
været en præcisering af vedligeholdelse, sker dette nu i fællesregulativet med
udgangspunkt i begge kommuners mangeårige vedligeholdelsespraksis.
Udførelse af sædvanlig vedligeholdelse, der gælder for alle offentlige vandløb, beskrives
og bestemmes i fællesregulativet. Bestemmelser om strømrendebredder og antal
grødeskæringer, som sikrer vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, fremgår af
de enkelte vandløbs specifikke regulativer.
Der kan for nogle vandløb være særbestemmelser om vedligeholdelsen eller
vedligeholdelsesbyrden for nærmere definerede strækninger. Sådanne bestemmelser vil
fremgå af de specifikke regulativer.
Bestemmelsen om skæring af problemarter uden for strømrenden fiver mulighed for
undtagelsesvist at skære pindsvineknop i fuld bredde, men der vil i praksis tages stilling
til, hvor meget, der skal skæres på den konkrete strækning ud fra hensyn til såvel
vandløbets miljømæssige forhold og afstrømningsmæssige funktion.

Beskrivelser af fastlagte skikkelser og/eller vandføringsevner i
regulativerne
De specifikke regulativer beskriver de enkelte vandløbs skikkelse og/eller
vandføringsevne, som de altid har været, eller som de er blevet ændret til gennem
godkendte reguleringer og vedtagne restaureringer.
Det er ikke muligt at ændre skikkelse og/eller vandføringsevne gennem en
regulativrevision.
Det betyder, at de forhold, der kan bestemmes gennem vedtagelse af regulativerne, skal
være i overensstemmelse med og sikre opretholdelse af den skikkelse og/eller
vandføringsevne, som er fastlagt og beskrevet i de specifikke regulativer med eventuelle
tillæg.
Ved ændringer af skikkelse og/eller vandføringsevne, antallet af grødeskæringer eller
strømrendebredde foretages en konsekvensvurdering, hvor de afstrømningsmæssige
forhold afklares. Væsentlige og permanente ændringer, der giver anledning til en
ændring af vandløbets skikkelse/vandføringsevne, kan kun ændres gennem
reguleringsprojekter, hvor afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser og økonomiske
forhold omkring ændringen afklares og vedtages. Først herefter kan en ændring
indarbejdes i regulativet.

Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens
Regulativbestemmelserne i dette afsnit afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i
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de tidligere regulativer samt fra nuværende vedligeholdelsespraksis.

GRØDESKÆRING
Der fastsættes en tolerance for strømrendeskæringen. Strømrendebredden kan variere
med en snæver margin, da det i praksis er umuligt at skære helt nøjagtigt, når der
arbejdes med vanddækkede planter.
Det fremgår af bemærkningerne til vandløbsloven, at strømrendebredden ikke skal være
til stede hele året, men blot umiddelbart efter grødeskæring. Det præciseres i regulativet,
at strømrendebredden skal være til stede den dag grødeskæringen er udført.
Bestemmelsen svarer til hidtidig praksis på området.
Skæring af grøde uden for strømrenden er relevant for stivstænglede problemarter
(f.eks. tagrør og pindsvineknop) som typisk er til skade for afstrømning og
vandløbsmiljø.
Antallet af grødeskæringer i de enkelte vandløb fastlægges i de specifikke regulativer.
Spændet for vedligeholdelsesterminerne er lagt fra den 15. maj til den 15. november.
Det relativt brede tidsspænd gør det i højere grad muligt at justere tidspunktet af hensyn
til vejrliget.
Det ses ofte, at smalle strømrender friholdes naturligt på grund af den høje
vandhastighed. Derfor er der ofte ikke behov for yderligere skæringer, da den
nødvendige strømrendebredde er tilstede. Der skæres kun, hvis den regulativbestemte
strømrendebredde ikke er til stede på grødeskæringsdagen.
Plantevæksten og muligheden for grødeskæring påvirkes f.eks. af kolde forår, meget
regnfulde perioder og varme efterår. Den administrative planlægning af årets
grødeskæring sker hvert år før sæsonstart og med udgangspunkt i kommunens og
åmændenes viden om vandløbene og hidtidig vedligeholdelsespraksis i det enkelte
vandløb. Det skønnes derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden kan justere
grødeskæringen inden for perioden også i usædvanlige vejrsituationer/år.
Bestemmelser om ekstraordinær grødeskæring indgår ikke i fællesregulativet.
Ekstraordinær vedligeholdelse kræver en tilladelse efter vandløbsloven mv..
Skæring af brinkvegetation kan påvirke afstrømningen, især i mindre
vandløb. Fællesregulativet kan ikke indeholde bestemmelser, der væsentligt ændrer
på afstrømningen i vandløbet, uden at denne ændring forinden er godkendt i
et regulerings- eller restaureringsprojekt.
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Fællesregulativets bestemmelser fastlægger, at vegetation på brinkerne skæres
med udgangspunkt i det, der fremgår af de specifikke vandløbsregulativer. Urter med
stive stængler og problemarter kan dog bekæmpes/beskæres i forbindelse med
sædvanlig vedligeholdelse. Dette betyder, at der sker en ændring i forhold til de hidtidige
regulativer, der ikke havde en tilsvarende bestemmelse. Fremover er alle
fællesregulativets vandløb omfattet af bestemmelserne, der giver mulighed for
bekæmpelse/beskæring af urter med stive stængler og problemarter i forbindelse med
sædvanlig vedligeholdelse.

OPRENSNING
Da vandløb er dynamiske, vil de naturligt være stoftransporterende. Materiale aflejres
ofte på vandløbsbunden over sommeren og transporteres typisk væk med efterårs-og
vinterafstrømning. Aflejringstolerance er nødvendig for ikke at afgrave unødigt ofte.
I dag er det teknisk muligt at grave mere præcist, og derfor fastsættes afgravningen
under regulativmæssig bund til højst 10 cm. Tolerance for uddybning under
regulativmæssig bund justeres, og den bliver således som udgangspunkt ens for alle
offentlige vandløb.
At fællesregulativet fastsætter mulighed for afgravning på op til højst 10 cm under
regulativmæssig bund vurderes ikke at have afstrømningsmæssig betydning, og det
svarer til nuværende vedligeholdelsespraksis. Bestemmelsen om tolerance giver
således ikke hjemmel til gennemførelse af en uddybning af vandløbet. Uddybning af
vandløb kræver en særskilt reguleringstilladelse.
I vandløb, som pga. tidligere overvedligeholdelse fremstår overuddybet, kan naturlig
aflejring ske op til regulativmæssig bund med tolerancetærskel for aflejring.
Ved fastsættelse af bestemmelser om terminer for oprensning af vandløb har
vandløbsmyndigheden afvejet hensyn til landbrugsdriften samt fisk og smådyr i
vandløbene.

BORTSKAFFFELSE AF GRØDE MV.
Bestemmelserne om bortskaffelse af grøde og fyld ændrer ikke de afvandings- eller
miljømæssige forhold, og er en lovpålagt forpligtelse for lodsejerne. Bestemmelserne er
fastsat ud fra de dyrkningsmæssige hensyn på de vandløbsnære arealer,
naturbeskyttelseslovens bestemmelser samt hensynet til, at 2 m bræmmerne ikke må
jordbehandles og/eller terrænreguleres. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at sprede
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det oprensede materiale ud på arealer registreret som beskyttet natur med mindre det
har været en del af de arealers hidtidige drift. I mange tilfælde har det oprensede
materiale været spredt ud langs med og i umiddelbar nærhed af vandløbene også før
1992. Spredning af større mængder sand fra aflejringer i vandløbene kan f.eks. kræve
en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Etablering af sandfang kræver en reguleringstilladelse. Kommunen har ansvaret for
vedligeholdelsen af offentlige vandløb og dermed også sandfangene, men der kan
indgås individuelle aftaler. Sandfang anlægges af både afledningsmæssige og
miljømæssige hensyn. Ingen af regulativerne har i dag bestemmelser om bortskaffelse
af sand fra sandfang, herunder hvem, der har pligt til at tømme dem, termin for tømning
eller tidsfrist for bortskaffelse. Der indføres en generel bestemmelse om at tømningen
tilstræbes foretaget i perioden marts – november - primært af hensyn til gydetidspunkter
for ørreder. I særlige tilfælde vil tømning kunne foretages udenfor perioden.
Det præciseres i fællesregulativet, at vandløbsmyndighedens vedligeholdelsespligt ikke
omfatter fjernelse af sne og is i vandløbene. Fjernelse af sne og is kan ske i ganske
specielle nødretssituationer, men ikke som led i sædvanlig vandløbsvedligeholdelse.

SKALAPÆLE M.V.
Bestemmelser om bevarelse af skalapæle m.v. afviger ikke væsentligt fra
bestemmelserne i de tidligere regulativer og fra administrativ praksis, og de ændrer ikke
de afvandingsmæssige forhold. Det præciseres i fællesregulativet, at kommunerne vil
stille den ansvarlige entreprenør/bruger/grundejer til ansvar for reperationer mv. jf.
vandløbslovens § 59a. Bestemmelsen omfatter også målestationer m.v., som anvendes
af vandløbsmyndigheden og andre myndigheder. Bestemmelserne er fremover ens for
alle offentlige vandløb.
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Skikkelse og/eller vandføring
Vandløbsmyndigheden vurderer, hvornår der er behov for kontrol af, om vandløbenes
skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse med regulativernes bestemmelser.
Behovet vil blive vurderet i forbindelse med henvendelse om afstrømningsproblemer.
Behovet kan også vurderes i forbindelse med ekstraordinære afstrømningshændelser
eller ved andre indikationer på afstrømningsproblemer.
Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden.
For åbne vandløb bestemmes
Vandløbsmyndigheden gennemfører med intervaller af maksimalt 10 år opmåling for
at kontrollere, om vandløbets skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse
med det specifikke regulativ.
Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden
Regulativmæssige kontrolopmålinger udføres i perioden november til maj med
henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensningsbehov.
For rørlagte vandløb bestemmes
Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med om rørlagte vandløbsstrækninger er
funktionsdygtige. Dette foregår ved tilsyn med ind- og udløb og/eller i tilgængelige
brønde i forbindelse med vedligeholdelsen.

Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser i forhold til
afvandingen
Vedtagelsen af et nyt fællesregulativ får ikke afvandingsmæssige konsekvenser, da det
ikke ændrer ved:
Vandløbenes skikkelse/vandføringsevne
Strømrendebredde
Antal grødeskæringer
De specifikke vandløbsregulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføringsevne,
strømrendebredder og antal grødeskæringer er fortsat gældende.
Bestemmelserne om kontrol ændrer ikke de afvandingsmæssige forhold, men er vigtige
for at kontrollere, at vandløbet stadig overholder det enkelte regulativs krav til skikkelse
og/eller vandføringsevne. De generelle bestemmelser fastsætter en maksimal
tidsperiode på 10 år mellem kontrolopmålingerne. Vandløbsmyndigheden kan dog
kontrollere oftere, hvor det vurderes nødvendigt.
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OVERSVØMMELSER
Regulativerne giver ingen garanti mod oversvømmelser.
Vandløbene skal kunne føre de vandmængder, som vandløbene er dimensioneret til.
Såfremt der gennem regnskyl eller tøbrud forekommer mere vand end vandløbene kan
føre, kan det resultere i oversvømmelser.
Hydrauliske beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af klimaplaner og/eller
specifikke regulativer kan eventuelt vise, hvilken oversvømmelsesrisiko, der er ved de
enkelte vandløb, samt hvor oversvømmelser hyppigst kan forventes.

Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser i forhold til
miljøet i vandløbene
Vandløbsvedligeholdelsen udføres i de nuværende regulativer under hensyn
til vandløbsmiljøet.
Fællesregulativet er en harmonisering af de beskrivelser og bestemmelser, der skal sikre
vedligeholdelsens udførelse og vil derfor ikke få negativ indflydelse på vandløbsmiljøet.
Vedligeholdelsen udføres under hensyntagen til vandløbsmiljøet. Der er i
fællesregulativet, hvor det kunne ske uden negativ påvirkning af afstrømningen,
indarbejdet og justeret i bestemmelser, så der vedligeholdes mere selektivt på
plantearter, samt at der kan efterlades grødeøer i vandløb, hvis blot den samlede
strømrendebredde er til stede.
Ved fastlæggelsen af bestemmelser har Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune
fundet det vigtigt, at omfanget af grødeskæringen er præcist beskrevet. Derfor er der
bevidst fravalgt formuleringer som ”det vurderes, om der er behov for grødeskæring”
eller ”skæres efter behov”.
Det er kommunernes vurdering, at det er åbenlyst, at der er grødeskæringsbehov, hvis
den i regulativet fastsatte strømrendebredde ikke er til stede. Derimod skal der ikke
skæres, hvis strømrendebredden er til stede på grødeskæringstidspunktet. Brugen af
ordet behov, kan her give en unødig usikkerhed eller forventning om grødeskæringens
omfang.
Vedligeholdelsesbestemmelserne vil fortsat medvirke til, at vandløbets fysiske tilstand
kan bringes i overensstemmelse med kravene til vandløbskvaliteten.
Miljøforhold i det enkelte vandløb inddrages ved revision af de specifikke regulativer.
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Tilsyn
Her fremgår bestemmelser om tilrettelæggelse af vandløbsmyndighedens tilsyn,
herunder om lodsejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsynet samt om
samarbejde med andre myndigheder.
Tilsyn med vandløbene udføres af vandløbsmyndigheden i forbindelse med overvågning
af vandløbenes tilstand, vandløbsvedligeholdelsen, klager over vedligeholdelsen eller
som led i den daglige drift.
Vandløbsmyndigheden afholder offentligt vandløbssyn for de offentlige vandløb, når der
er behov/interesse for det.
De interesserede parter, som ønsker at deltage i vandløbssyn, kan træffe aftale med
vandløbsmyndigheden.
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