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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER       
 
  1. Vandløbene administreres af Ribe kommune, som er vandløbsmyndighed. 
 
  2. Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene 

fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, og således at de fastsatte formål i 
recipientkvalitetsplanen tilgodeses. 

 
  3. Vandløbenes vedligeholdelse, bortset fra hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger 

påhviler Ribe kommune. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger 
behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag. 

 
  4. Bygværker, så som styrt, stryg og skråningssikringer mv., der er udført af hensyn til 

vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbene. Vedligeholdelsen af øvrige 
bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg mv. påhviler de 
respektive ejere eller brugere. 

 
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage og bortskaffe slam og grøde mv., der samler 
sig ved bygværker, jfr. vandløbslovens § 27, stk. 4. 

 
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på 
vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning, jfr. vandløbslovens kap. 
11. 

 
Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker, fisketrapper mv. skal ske på en sådan måde, at 
passageforhold for fisk sikres, evt. forbedres. 

 
  5. Beplantningen langs vandløbene ønskes bevaret af hensyn til dens grødebegrænsende 

virkning. Fældning og beskæring af beplantningen foretages således, at beplantningens 
skyggegivende virkning bevares. 

 
 
2.  BESTEMMELSER OM SEJLADS 
 
  1.  Som hovedregel er enhver form for sejlads på vandløbene ikke tilladt. Undtaget herfor 

er sejlads i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse, vandløbstilsyn, fiskeundersøgelse 
ol. På enkelte af de større vandløb vil sejlads med ikke motordrevne småfartøjer være 
tilladt. Der henvises i disse tilfælde til regulativdelen for de enkelte vandløb. 

 
 
3. BREDEJERFORHOLD        
 
  1. Banketbredden er en bræmme langs vandløbets øverste kant, hvor der ikke må dyrkes, 

foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænregulering eller opføres bygværker. 
Banketbredden er jf. vandløbslovens § 69 fastsat til 2 meter for fiskevandsmålsatte - og 
naturlige vandløb. Vandløbene skal være beliggende i landzone.  

 
For alle andre vandløb gælder 1 meter banketbredde. 

 
Sprøjtning og gødskning inden for banketbredden skal så vidt muligt undgås. 
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Uanset hvilken banketbredde, der er fastsat for vandløbet, skal der ved kørsel langs 
vandløbet holdes så stor afstand til vandløbet, at vandløbets sider forbliver stabile. 

 
Hvilken banketbredde, der er gældende for det enkelte vandløb, fremgår af 
regulativdelen. 

 
  2. Vandløbets bredejere er uden erstatning pligtige til at tåle udførelsen af de fornødne 

vedligeholdelsesarbejder. Herunder transport af materialer og maskiner, og arbejdet med 
maskiner langs vandløbenes bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter 
bredt. 

 
  3. Brugerne af de tilstødende jorder er pligtige til at fjerne den oprensede fyld m.v., der 

fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse. Fyldet skal fjernes 
mindst 5 meter fra vandløbskanten eller spredes i et ikke over 10 cm. tykt lag inden 
hvert års 1. maj. 

 
  4. 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 fylden, kan kommunen 2 
uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel herom, lade arbejdet 
udføre på den pågældendes bekostning. 

 
Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af 
blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste 
vandløbskant end 8 meter. For rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 meter fra 
ledningens midte. 

 
Friholdelse for grene, grøde mv og vedligeholdelse af bygværker påhviler ejeren af 
bygværket. 

  
  5. De til vandløbene grænsende arealer, må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der 

opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med, og mindst 1 meter fra øverste 
vandløbskant. 
Tværgående trådhegn udføres som led, 1-8 meter fra vandløbskanten. 
Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, 
såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. 

 
  6. I h.t. vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene eller foranledige, at 

vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres. 
 

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, etablering og retablering af broer og 
overkørsler må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

    
     I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden, foretage 

foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved tilstanden i disse kommer i strid 
med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. 

 
  7. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, ligesom sådanne stoffer ikke 

må oplægges således, at der er fare for at vandet forurenes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 
27. stk. 1. 
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Stoffer, der er aflejrede i vandløbet må ikke uden tilladelse fra amtet påvirkes, så de kan 
forurene vandet jf. miljøbeskyttelseslovens § 27. stk. 2. 

 
Da der er risiko for forurening, må spulevandet ved rensning og spuling af dræn ikke 
udledes i vandløbene. 
Spulevandet skal da opsamles og udspredes på den tilstødende landbrugsjord. 

 
  8. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til 

husdyrvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan 
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtag må ikke 
finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser. 

 
  9. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal så vidt mulig forsynes med en 5 meter bred 

overkørsel ved udløbet, til brug ved transport af materiel, der anvendes ved vandløbets 
vedligeholdelse. 

 
 10. Beskadiges vandløb, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller 

foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i 
regulativet, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere 
tilstand. 

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

vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. 
vandløbslovens § 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige 
nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan 
vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud, og på den forpligtedes 
regning, jf. vandløbslovens § 55. 

    
 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 skal for at være sikret frit afløb lægges med udløbsbundkote mindst 10 
cm. over vandløbets regulativmæssige bund. 

 
 13. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85. 
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4. TILSYN 
 
  1. Tilsynet med vandløbene udøves af Ribe kommune. 
 
  2. Vandløbsmyndigheden fører løbende tilsyn med vandløbene, for at vurdere behovet for 

en eventuel grødeskæring mm. Når vedligeholdelsen er foretaget for de enkelte 
vandløbsstrækninger, afsynes det udførte arbejde af vandløbsmyndigheden. Der 
foretages ikke et egentligt offentligt syn over vandløbene. 

 
Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vandløbenes 
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, 
kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden 

 
 
5. VEDLIGEHOLDELSE 
 
  Vandløbene foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden, der afgør, om 

vedligeholdelsen skal udføres som entreprise eller ved egen foranstaltning. 
 
  Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, 

søges fordelt på begge sider af vandløbet. 
 
  For alle vandløb gælder de generelle forhold for vandløbenes vedligeholdelse. Disse er 

suppleret med særlige forhold, der tager udgangspunkt i målsætningen for de enkelte 
vandløbsstrækninger. 

 
Hvor der er uoverensstemmelser mellem de generelle og de særlige forhold, er det de 
særlige forhold, der er gældende. 

 
Vedligeholdelsesprincip, herunder tidspunkt for grødeskæring og eventuel oprensning 
fremgår af regulativdelen. 

 
5.1 Generelle forhold 
 
  1. Grøden skæres efter behov og så vidt mulig i en naturlig slynget strømrende, således at 

der bibeholdes bræmmer af varierende størrelse langs bredderne. Grøden skæres i bund.  
 

I perioden indtil 1. juli må grøden højst skæres i en bredde på 70% af vandløbets 
regulativmæssige bundbredde. Efter 1. juli skæres grøden i hele vandløbets 
regulativmæssige bundbredde.  

 
Tidspunktet for grødeskæring fastsættes af vandløbsmyndigheden ud fra en visuel 
bedømmelse af behovet herfor. Kontrol og gennemgang af vandløbene fremgår af 
regulativdelen. 

 
  2. Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet, efterhånden som den skæres, og 

fordeles, så vidt muligt, ligeligt på begge sider af vandløbet ovenfor vandløbskanten eller 
drive med strømmen til opsamling på passende steder (normalt ved rørbroer), hvis det 
kan foregå uden afstrømningsmæssige og miljømæssige ulemper. Hvor læhegn, veje o. 
lign. langs vandløbet ikke gør det muligt at fordele grøden ligeligt, kan den oplægges 
ensidigt. 
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Hvor grøden opsamles centralt, skal den transporteres bort fra vandløbets nærhed inden 
2 døgn efter den er skåret. Undtaget herfor er dog mindre grødemængder, der ikke 
frembyder nogen fare for udsivning af saft til vandløbet. 

 
  3. Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet fastsatte mål, foretages 

grødeskæring kun i en strømrende svarende til den regulativmæssige bundbredde. 
 
  4. Som hovedregel beskæres kantvegetationen ikke. Såfremt der ved tilsyn konstateres 

behov herfor, beskæres kantvegetationen i tilslutning til sidste 
grødeskæring/oprensning. 

 
  5. Afskåret grøde og kantvegetation samt oprenset fyld fra bundskovling må ikke oplægges 

på vandløbets sideskråninger, i skelgrøfter eller vandings steder, men skal oplægges i en 
passende afstand oven for øverste vandløbskant. 

 
  6. Nedskred, nedfaldne grene og andet, der måtte hindre vandets frie løb i strømrenden, 

oprenses. 
 
  7. Oprensning foretages i perioden 15. august til 1. november, og vil først blive iværksat, 

når størstedelen af vandløbsbunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund. Ved 
oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under regulativmæssig bund. 

 
Under oprensningen bør overhængende brinker så vidt mulig bevares. 

 
  8. Oprensning skal hovedsagelig omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og 

sten ikke må fjernes. Enkelte sten, der ligger over regulativmæssig bundkote må ikke 
fjernes, med mindre de er til væsentlig gene. 

 
  9. Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet fastsatte mål, foretages 

oprensningen i en strømrende efter samme princip som grødeskæringen. 
 
 10. Aflejringer i vandløbene ud for drænudløb med bundkote mindst 10 cm over 

regulativmæssig bund vil efter anmodning bliver fjernet ved vandløbsmyndighedens 
foranledning. 

 
 11. Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger udføres normalt kun, når 

vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. 
Ved spuling af rørlagte strækninger, har vandløbsmyndigheden ret til at udsprøjte 
spulevandet på de tilstødende arealer. 
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5.2 Særlige forhold for fiskevandsmålsatte vandløb (B1, B2 og B3). 
 
  1. Grødeskæring skal udføres skånsomt og således, at vandløbsbunden påvirkes mindst 

muligt. 
 
 For vandløb med et fald på 2‰ og derover må grøden højst skæres i en bredde på 70% 

af vandløbets regulativmæssige bundbredde.  
 

Hvor vandløbsmyndigheden finder det påkrævet, f.eks. pga. de fysiske forhold, kan 
grødeskæringen foretages med maskine. 

 
  2. Der må kun foretages opgravning eller bundskovling, når de regulativmæssige 

dimensioner ikke er overholdt. 
 
  3. Oprensning udføres skånsomt fortrinsvis manuelt, men kan dog tillades udført 

maskinelt f.eks. i tilfælde af større fyldmængder over regulativmæssig bund, eller hvor de 
fysiske forhold nødvendiggør det. 

 
 
5.3 Særlige forhold for øvrige vandløb (C, D og E) 
 
  1. Vandløbene gennemgåes én gang om året i perioden 15. aug. - 1. nov., hvor grøden 

skæres og/eller bundskovling foretages. 
 
  2. Vedligeholdelsen af vandløbene kan foretages maskinelt. 
 
  3. Vandløbets sideskråninger reguleres, hvis der er fare for udskridning. 
 
 
6. IKRAFTTRÆDEN 
 

Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe kommune gælder for alle 
kommunevandløb i Ribe kommune. Bestemmelserne træder dog først i kraft for de 
enkelte vandløb efterhånden, som der godkendes et nyt regulativ for vandløbene. 

 
 
 

Således vedtaget i Ribe Byråd den  
 
 
 

Jørgen E. Hansen 
borgmester   /  Jørgen Clausen 

kommunaldirektør 
 


