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Att.  

Borgmester samt  

Medlemmer  af Teknik & Miljøudvalget eller tilsvarende 

udvalg med ansvar for vandløbsvedligeholdelsen  

 

Sorø d. 3. juli 2017  

Bekymring for overholdelse af vandløbsregulativerne  
 

Kære borgmestre og Teknik- og Miljøudvalg 

 

Landboforeningen Gefion har det seneste år oplevet, at flere kommuner på Sjælland ikke 

vedligeholder alle vandløb efter vandløbsregulativerne. Det giver lodsejerne store 

udfordringer med afvanding af markerne. For kommunen kan det betyde, at de 

administrative opgaver og omkostninger øges markant, derudover øges risikoen for 

erstatningssager.  

 

Den lovmæssige baggrund 

De fleste offentlige vedligeholdte vandløb er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Der 

er en risiko for, at vandløb som gennem længere tid ikke bliver vedligeholdt ændrer deres 

fysiske tilstand i forhold til den tilstand, der er fastsat i regulativet. Så må de ikke længere 

renses op ved almindelig vedligeholdelse. Det skyldes, at en genopretning af den tidligere 

tilstand kan have karakter af en regulering, som kræver både tilladelse efter vandløbsloven 

og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.  

 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation  

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til at rense op, selvom tilstanden af vandløbet 

er ændret gennem årene.  

 

I en sag fra Sorø Kommune har Natur- og Miljøklagenævnet fastslået, at kommunen som 

følge af mangelfuld vandløbsvedligeholdelse kan give sig selv en dispensation til at bringe 

vandløbet tilbage til regulativmæssig tilstand.  

 

I afgørelsen fremhæver nævnet, at Sorø Kommune ikke havde overholdt sin 

vedligeholdelsespligt i henhold til vandløbsregulativet og hensynet til lodsejernes 

forventninger til vandløbets vandføringsevne.  

 

Gefion finder det imidlertid problematisk, hvis den nuværende vandløbsforvaltning 

medfører, at kommunen skal give sig selv en dispensation for at overholde 

vandløbsregulativerne som følge af tidligere tiders forsømmelser. Vi vil i den forbindelse 
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fremhæve, at lodsejerne har en klar forventning om, at kommunerne overholder 

vandløbsregulativerne.  

 

Behov for regelmæssige opmålinger af vandløbene 

Opmålinger af vandløbene er lodsejernes sikkerhed for, at regulativet er overholdt. Derfor 

ser vi gerne, at der foretages så hyppige kontrolmålinger af vandløbene, at det forhindrer en 

tilstandsændring som afviger fra den tilstand, der er fastsat i regulativet.  

Derfor opfordrer vi alle kommuner til at udarbejde en opmålingsplan som sikrer, at alle 

kommunens vandløbsstrækninger kontrolopmåles minimum hvert 5 år.  

 

En god dialog om vandløbsvedligeholdelsen 

Det er Gefions erfaring, at kommunerne er mere opmærksomme på vandløbsområdet end 

tidligere. Derfor er det ærgerligt, hvis årelang misvedligeholdelse skal give anledning til 

konflikter og mistillid på grund af manglende overholdelse af regulativerne.  

 

Vi opfordrer derfor kommunalbestyrelserne til at sikre, at vandløbsforvaltningen ikke bringer 

sig i en situation, hvor kommunen skal give sig selv en dispensation for at overholde 

vandløbsregulativerne. 

 

Gefion står til rådighed for en videre drøftelse af, hvordan vandløbsvedligeholdelsen kan 

forvaltes. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                                                   
Torben Hansen   Poul Henrik Prahl  

Formand, Landboforeningen Gefion   Næstfmd., Landboforeningen Gefion  

 

 


