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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 

1.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte 

teoretiske skikkelse ikke ændres. 

 

1.2 Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte 

strækninger - påhviler Sakskøbing Kommune, med mindre andet fremgår af det enkelte 

regulativ. 

 

1.3 I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyn-

digheden som reguleringssag. 

 

1.4 Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til 

vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. 

 

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandings-

anlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til 

at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne. 

 

Vedligeholdelsen af styrt, overkørsler, stemmeværker, fisketrapper m.v. skal ske på en 

sådan måde, at passagemulighederne for fisk og vandløbsinsekter sikres og så vidt 

muligt forbedres. 

 

1.5 Beplantningen langs vandløbet må ikke fjernes af hensyn til dens grødebegrænsende 

virkning og brinkernes stabilitet. 

 

Vandløbsmyndigheden kan efter aftale med lodsejeren foretage beplantning indenfor 2 

m bræmmen. 

 

2. VANDLØBETS FYSISKE FORHOLD 

 

Vandløbets dimensioner beskrives ved dets fysiske bundbredde/rørdiameter og fald. 

Vandløbets sideskråninger har teoretisk anlæg 1:1. Såfremt der er afvigelser herfra er 

dette anført i det pågældende regulativ.  

 

Vandløbet kan have andet tværprofil og fald end angivet, hvis vandafledningen ikke 

forringes i forhold til det vandafledningen i det teoretiske profil. 

 

 

3. SEJLADS. 

 

Der er forbud mod sejlads med såvel motordrevne som ikke motordrevne fartøjer. 

 

Forbudet gælder ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse. 
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4. BREDEJERFORHOLD. 

 

4.1 På 2 m bredde langs vandløbets øverste kant må der i landzone ikke dyrkes, foretages 

jordbehandling, plantes eller opføres bygværker. 

For vandløb nr. 9,11 og 12 gælder der dog kun 1 m brede banketter 

Dog kan vandløbsmyndigheden give tilladelse til beplantning, såfremt det måtte være 

ønskeligt af hensyn til begrænsning af grødevækst, stabilisering af brinkerne eller med 

henblik på at skabe fiskeskjul. 

 

4.2 De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de 

fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maski-

ner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 

m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, ud-

gravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse 

fremtidig må anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte  stræk-

ninger ikke rørledningernes midte nærmere end 2 m. Undtaget herfra er den under oven-

nævnte punkt 4.1 anførte beplantning. 

 

4.3 Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere 

skal tåle, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Fyld m.v. fra oprensningen, 

der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de til-

stødende jorder pligtige at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller at sprede i ikke 

over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj ? Det påhviler den enkelte ejer eller bruger 

selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer 

eller bruger at fjerne fyldet, kan vandløbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller bru-

geren har modtaget skriftlig varsel, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 

 

4.4 Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden november 

til april. 

 

4.5 Arealer grænsende til vandløbet må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes 

til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste 

vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2 uger efter vandløbsmyn-

dighedens meddelelse herom, såfremt det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse 

af vedligeholdelsesarbejdet. 

 

4.6 i henhold til vandløbsloven må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige at 

vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres. 

 

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter vandløbsmyndig-

hedens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden 

foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse 

kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. 

 

4.7 Vandløbet må heller ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, 

der kan forurene vandet eller forårsage aflejringer i vandløbet, ligesom sådanne stoffer 

ikke må oplagres nærmere end 2 m, eller afstande krævet ved anden lovgivning, fra 
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vandløbets øverste kant eller sådan, at der er fare for, at vandløbet forurenes. 

 

Stoffer, der er aflejrede i vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse 

påvirkes, så de kan forurene vandet. 

 

4.8 De tilgrænsede lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til 

kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan 

meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må 

ikke finde sted uden tilladelse. 

 

4.9 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet 

til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse 

 

4.10 De opsatte skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigel-

sen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen. 

 

4.11 Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages 

der foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden meddele 

påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. 

 

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan 

vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. 

 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller 

andre særlige forhold, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og 

på den forpligtigedes regning. 

 

4.12 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på 

vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet 

tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 

 

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres dybere end 20 

cm over den i regulativet angivne bundkote eller den i regulativet angivne bundkote i 

strømrenden. 

 

Drænudløb friholdes af bredejeren ved slåning eller manuel gravning af afløbsrender i 

brinkfødder. 

 

4.13 Overtrædelse af bestemmelser i regulativet straffes med bøde. 

 

 

5. VEDLIGEHOLDELSE. 

 

Vedligeholdelsen af vandløbene skal gennemføres således, at de fastlagte 

miljømålsætninger søges opnået og de opstillede krav til vandafledningsevne 

opretholdes. 
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5.1 Vandløbsmyndighed. 

 

Vandløbene vedligeholdes af Sakskøbing Kommune, der er vandløbsmyndighed, dog jfr. 

punkt 1.2. 

 

 

5.2 Terminer for grødeskæring og oprensning. 

 

I det omfang, det skønnes nødvendigt for overholdelse af regulativets geometriske 

 forhold, foretages der: 

 

Grødeskæring og fjernelse af mindre lokale sedimentaflejringer sker 1 gang pr. år. 

 

Maskinel oprensning kan foretages i perioden 15.3 - 01.5 og 15.8 - 01.12. 

 

Slåning af bredvegation samt grødeskæring af oprensning af hensyn til vandaflednings-

evnen udføres normalt i perioden 15.8 til 01.12. 

 

 

5.3 Grødeskæring i strømrende. 

 

Ved strømrendeskæring skæres grøden så vidt muligt i en slynget strømrende. Hvor der 

forekommer en naturlig strømrende i vandløbet skæres grøden i kanterne af denne, 

således at strømrenden opnår den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2 

naturlige strømrender skal disse så vidt muligt opretholdes og skæres således, at den 

samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne strømrendebredde. 

 

Grødeskæringen udføres fortrinsvis maksimalt med mejekurv. Hvor særlige forhold  

taler herfor, foretages der manuel skæring og oprensning. 

 

 

5.4 Grødeskæring i fuld bundbredde. 

 

Ved grødeskæring i fuld regulativmæssig bundbredde skæres stivstænglet vegation 

fuldstændigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af pindsvineknop, 

tagrør og dunhammer. Der efterlades pletvist grødebanker af ikke væsentlig vandstand-

sende arter, som f.eks. vandstjerne, vandaks og mærke. 

 

Grødeskæringen udføres fortrinsvis maksimalt med mejekurv. Hvor særlige forhold  

taler herfor, foretages der manuel skæring og oprensning. 

 

5.5 Grødeskæring i vandløb uden krav til skikkelse. 

 

For denne type vandløb søges grødeskæringen indskrænket til et minimum. Hvis der 

ikke findes en naturlig strømrende, foretages der skæring af en strømrende på indtil 

halvdelen af den aktuelle bundbredde i vandløbet. Grødeskæring foretages normalt 
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maskinelt med  mejekurv. 

 

 

5.6 Skæring af kant- og bredvegation. 

 

Kant- og bredvegation må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden skønner det nød-

vendigt af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes sta-

bilitet. 

 

Ved skæring af hensyn til afvandingsmæssige interesser er det overvejende stivstænglet 

urtevegation, der skæres. Det drejer sig fortrinsvis om tagrør, dueurt, dunhammer og 

pindsvineknop. 

 

I naturlige vandløb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades udhængende 

brinkvegation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybde side af svingene, 

hvor strømrenden løber tæt langs brinken eller bag store sten i vandløbet. 

 

I kanalagtige vandløb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m lange 

bræmmer af bredvegation. 

 

Ved skæring af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne hestehov, 

bjørneklo og stor nælde der fjernes. 

 

Træerne og buske langs vandløbene må ikke beskadiges og selvsåede træer skal så vidt 

muligt bevares. Dog kan vandløbsmyndigheden foretage beskæring og udtynding. 

 

 

5.7 Oprensning af sand og mudder. 

 

Oprensning må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke må 

fjernes. Enkeltliggende sten og trærødder over den regulativmæssige bundkote må ikke 

fjernes. 

 

I vandløb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer så vidt 

muligt fjernes manuelt. Ved oprensning af større mængder aflejret materiale kan 

oprensningen udføres med maskine. 

 

Under oprensning skal stabile overhængende brinker så vidt muligt bevares. 

 

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning først blive iværksat, når bundkoten på 

brinkfoden eller i strømrenden over længere strækninger ligger mere end 10 cm over de i 

regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres, at det krævede  

mindste tværsnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere end 10 cm 

under de angivne koter. 

 

For vandløbsstrækninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der normalt 

ikke nogen egentlig oprensning. Disse strækninger gennemgås en gang årligt med 
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henblik på at fjerne spærringer - f.eks. sammenskyllede grene, væltede træer, kraftige 

aflejringer på brinkfoden, eller større brinkudskridninger. 

 

 

5.8 Oprensning af rørlagte strækninger og brønde. 

 

Der foretages inspektion af brønde en gang årligt i perioden 1. oktober - 1. april. 

Sandaflejringer i brønde og ledninger fjernes, hvor vandløbsmyndigheden finder det 

nødvendigt af hensyn til vandafledningsevnen. 

 

 

5.9 Oplægning af oprenset materiale. 

 

Afskåret grøde- og kantvegation skal så vidt muligt straks optages. Den afskårne grøde 

kan dog drive med strømmen til opsamling på passende steder, hvis det kan ske uden 

afstrømningsmæssige og miljømæssige ulemper. 

 

Afskåret grøde- og kantvegation samt sand og mudder skal anbringes mindst 0,5 m fra 

vandløbets skråninger indenfor en bredde på 5 m fra vandløbet. 

 

 

5.10 Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne. 

 

Vandløbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, såfremt der 

opstår ekstraordinære situationer. 

 

 

5.11 Utilfredsstillende vedligeholdelse. 

 

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligehol-

delsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette 

henvendelse herom til kommunalbestyrelsen. 

 

 

6. TILSYN. 

 

6.1 Tilsynet med vandløbene udøves af Sakskøbing Kommune. 

 

 

7. IKRAFTTRÆDEN. 

 

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune har været 

bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn fra 7. januar 1998 til 4. marts 1998 med adgang 

til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag. 

 

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune er derefter 

vedtaget af Sakskøbing Kommune den ........ 19... 
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Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune træder ikraft 

fra datoen for vedtagelsen. 

 

 


