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Vandløb: 
 
391301 Store Rende 

 
391302 Halengrøft 

 
391303 Gammel Fyldgrav  
 

 391304 Grøft ved Søndervej 
 
 391305 Grøft syd for Midtvej 
 

391306 Grøft nord for Midtvej 
 
391307 Mandø Bygrøft. 
 
391308 Grøft ved Nørrevej 
 
391309 Vadehavskanalen 
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1.  GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 

 
Vandløbene er optaget som kommunevandløb i Ribe kommune, der iht. vandløbslovens 
§7, stk. 2, er vandløbsmyndighed. 

 
I forbindelse med regulativrevisionen har vandløbsmyndigheden besluttet, at ændre 
vandløbsnummereringen således, at områdets afstrømningsnummer jf. amtets 
recipientkvalitetsplan indgår i vandløbsnummeret. 

 
Vandløbsstrækninger inden for oplandet, der tidligere har været kommunevandløb, men 
som ikke er omfattet af dette regulativ, er privatiseret ved godkendelsen af regulativet. 
 
Vadehavskanalen, der forløber i Vadehavet udenfor diget, udgår som kommunevandløb 
og vil fremover overgå til Jordbrugsdirektoratet, hvilket svarer til øvrige vandløb i 
området udenfor digerne. 
 
I følge det tidligere regulativ for vandløb indenfor bydiget var vejgrøfterne syd for 
Nørrevej, nord for Søndervej, på begge sider af Mandø Fortevej, på nordsiden af Østre 
Toftevej og en strækning langs Æ Tovt omfattet af regulativet. Grøfterne er i følge 
regulativet ikke defineret som egentlige vandløb og er derfro ikke omfattet af det nye 
regulativ. 
 
Regulativet er udarbejdet på grundlag af: 
 
- Opmåling af vandløbene foretaget i april 1997 af Landinspektørgården i Bram- 
  ming. 

 
- Regulativ for Vadehavskanalen, godkendt den 27. marts 1974. 
 
- Aftaler af 27. september 1989 og 2. juni 1997 mellem Ribe Kommune og 
Jordbrugsdirektoratet om vedligeholdelse af låningsveje og faskiner langs Vadehavs- 
kanalen. 

 
- Regulativ for Store Rende, godkendt den 26. juni 1961. 
 
- Forslag til regulering af Store Rende, dateret 1. august 1963. 
 
- Regulativ for halengrøft, dateret 9. januar 1946. 
 
- Regulativ for Sluntsiggrøften godkendt den 27. marts 1974. 
 
- Regulativ for Gammel Fyldgrav, godkendt den 30. marts 1968 
 
- Fællesregulativ for mindre offentlige vandløb indenfor det gamle dige på Mandø, 
godkendt den 20. januar 1943. 

 
 
- Tillæg til fællesregulativ for de mindre offentlige vandløb indenfor det gamle dige på 
Mandø, godkendt den 31. marts 1970. 
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- Redegørelse for vandløbsregulativer i Ribe kommune, juni 1997.  
 
- Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe kommune, maj 1997  

 
- Tillæg til regulativerne for samtlige kommunevandløb i Ribe kommune, 
  godkendt den 13. februar 1976. 
 
Foreliggende kendelser, overenskomster, gl. regulativer mm. gældende for vand-  

 løbene er gennemgået i forbindelse med regulativrevisionen. Kendelserne, overens-  
 komsterne, de gamle regulativer mm. er indarbejdet i regulativet og er derfor ikke  
 relevante længere. 
 
 Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelser med 
 tidligere afsagte kendelser ol., er det bestemmelserne i regulativet, der er gældende.
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2.  BETEGNELSE AF VANDLØB 

 
Vandløbssystemet indgår i afstrømningsområde 3900 omfattende mindre tilløb til 
Vadehavet. 

 
Regulativet omfatter ialt 9.610 meter vandløb, hvoraf 0 meter er rørlagt. 

 
Vandløbene er stationeret opstrøms med st. 0 ved udløbet. 

 
Vandløbenes højre og venstre side er fastsat medstrøms. 

 
 Store Rende, kvl. nr. 391301, tidligere kvl. nr. 3 på Mandø, begynder som offentligt 

vandløb på vestsiden af Mandø ved digegraven ud for matr. nr. 24n og løber i østlig 
retning tværs over øen til udløbet i digegraven i det sydlige hjørne af matr. nr. 9a. 

 Vandløbet er udmatrikuleret på de nederste 1.912  meter.  
 
 Vandløbets længde er 2.096 meter. 
 
 Halengrøft, kvl. nr. 391302, tidligere kvl. nr. 2 på Mandø, begynder som offentligt 

vandløb mellem matrikel nr. 11a og 40a og løber mod øst og mod syd til udløbet i Store 
Rende mellem matr. nr. 37a og 34a. 

 
 Vandløbets længde er 1.049 meter. 
 
 Gammel Fyldgrav Kvl. nr. 391303, tidligere kvl. nr. 4 på Mandø begynder som 

offentligt vandløb nord for Nørrevej mellem matr. nr. 12a og 23a. Herfra løber 
vandløbet mod syd langs bydiget til udløbet i digegraven syd for matr. nr. 28d. 

 
 Vandløbets længde er 1.033 meter.   
 
 Grøft ved Søndervej, kvl. nr. 391304, tidligere del af kvl. nr. 1 på Mandø, begynder 

som offentligt vandløb på østsiden af Bolengvej ved matr. nr. 39a. Herfra løber 
vandløbet mod nord og øst langs sydsiden af Søndervej til udløbet i Gammel Fyldgrav i 
det nordøstlige hjørne af matr. nr. 2h. 

 
 Vandløbets længde er 959 meter. 

 

Grøft syd for Midtvej , kvl. nr. 391305, tidligere del af kvl. nr. 1 på Mandø, begynder 
som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 39a og 38l på nordsiden af Nedenom. 
Vandløbet løber først mod nord og siden mod øst langs Midtvej til udløbet i Gammel 
Fyldgrav. 
 
Vandløbets længde er 908 meter. 
 
 
 
 
Grøft nord for Midtvej , kvl. nr. 391306, tidligere del af kvl. nr. 1 på Mandø, begynder 
som offentligt vandløb ved Østre Toftevej ved matr. nr. 22a på nordsiden af Nedenom. 
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Vandløbet løber først mod syd og siden mod øst langs Midtvej til udløbet i Gammel 
Fyldgrav. 
 
Vandløbets længde er 1.005 meter. 
 
Mandø Bygrøft, kvl. nr. 391307, tidligere del af kvl. nr. 1 på Mandø, begynder som 
offentligt vandløb på sydsiden af Nyttoftevej. Vandløbet løber først i sydlig retning 
langs Mandø Toftevej siden mod øst til udløbet i grøft nord for Midtvej. 
 
Vandløbets længde er 765 meter. 
 
Grøft ved Nørrevej, kvl. nr. 391308, tidligere del af kvl. nr. 1 på Mandø, begynder som 
offentligt vandløb i skellet mellem  matr. nr. 6n og 9h. Vandløbet løber først mod øst 
siden mod syd og igen mod øst langs Nørrevej til udløbet i Gammel Fyldgrav. 
 
Vandløbets længde er 1.195 meter. 

 
Vadehavskanalen, kvl. nr. 391309, tidligere del af kvl. nr. 6 på Mandø, begynder som 
offentligt vandløb ved Mandø Sluse og førløber mod sydøst til udløbet i grådyb. 
 
Vandløbets længde er 600 meter. 

 
En nærmere beskrivelse af de enkelte vandløbs beliggenhed fremgår af oversigts- kortet 
og plankortene. 
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3. DIMENSIONER 
 

Byrådet har besluttet, at vandløbene skal vedligeholdes på basis af vandløbenes fastlagte 
geometriske skikkelse. 
 
Vandløbenes regulativmæssige dimensioner, der er fastlagt med en bundbredde, et anlæg 
og en bundkote, anses for overholdt, når vandløbets aktuelle vandførings- evne svarer til 
de fastlagte vandløbsdimensioners vandføringsevne. Dvs, at vand- løbets bundbredde 
kan tillades smallere end foreskrevet, hvis vandløbet er til- svarende dybere. 
 
For vandløb med et bundlinjefald på 0,5 ‰ og derunder kan bundbredden ikke tillades 
smallere end regulativmæssig bundbredde. 
 
Om regulativets krav er overholdt afgøres af vandløbsmyndigheden, eventuelt ved en 
opmåling af vandløbets profil. 

 
Vandløbenes dimensioner mm. fremgår af tabellerne under de enkelte vandløb. 
 
Da bunden i det gl. regulativ  for Store Rende svarer til nuværende opmålt terræn i 1997 
er den regulativmæssige bund af Store Rende er fastsat ud fra rørbroerne. 
 
De anførte koter knytter sig til Dansk Normal Nul (DNN) ved følgende GI-fikspunkter:  
 
 
Mandø området 
 
Nr.   Kote i meter 

 
130-04-9001  13,43 
130-04-9002   6,01 
130-04-9011   1,27 
130-04-9012   0,39 
130-04-9013   1,87 
130-04-9014   2,21 
130-04-9017   1,77 
130-04-9018   2,95 
130,04-9019   4,28 
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4. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION 
 

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med 
adgang til at indgive evt. indsigelse og ændringsforslag inden den 21. april 1998. 
 
Inden for offentlighedsperioden er der indkommet 2 indsigelser mod privatisering af 
vandløbsstrækninger. 

 
Regulativet er endelig vedtaget efter en forudgående behandling af indsigelserne. 

 
Regulativet skal senest optages til revision 10 år efter vedtagelsen i byrådet. 

 
Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse. 

 
Således vedtaget i Ribe byråd den 25. juni 1998 

 
 
 
 

 Jørgen E. Hansen / Jørgen Clausen   
 borgmester  kommunaldirektør 
     

 


