
Vandløb 
Vedligeholdelse af private vandløb 

 

 



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

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

 

Hvem vedligeholder private vandløb? 
Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler 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.  

 

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med 

nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter be-

tragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen. 

 

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden dia-

meter er at betragte som reguleringer, som skal  

godkendes af vandløbs-myndigheden. 

 

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes? 

Åbne og rørlagte vandløb 

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkel-

se eller vandføringsevne ikke ændres.  

 

Åbne vandløb  

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring eller 

eventuel opgravning. Der er også mulighed for at plante skyggegiven-

de træer på vandløbets bredder.  

 

Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for 

vandløbet eller det vandområde, 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 vand-

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

pes.  

 

Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en medbenyttelsestilla-

delse fra vandløbsmyndigheden.  

 

Kan der blive tale om erstatningsansvar? 

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader 

på opstrøms liggende ejendomme mv.  

 

Skader skal kunne henføres til den manglende/mangelfulde vandløbs-

vedligeholdelse. 

 

Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksations-

myndigheden.  

 

Skal berørte parter give oplysninger? 

Den enkelte lodsejer skal afgive alle oplysninger, som er nødvendige 

for Vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder do-

kumentation for, at/om vedligeholdelsespligten er overholdt. 

 

Denne pligt er beskrevet i vandløbsloven. 

 

Hvilke love handler om vedligeholdelse af vandløb?  
Vandløbsloven samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering. 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 


