I nedenstående skema oplistes de gamle bestemmelser for grænsevandløbene mellem Sønderborg og Aabenraa
kommuner hhv. tidligere amts- og kommunevandløb. Disse bestemmelser sammenlignes med de tilsvarende
bestemmelser i Forslag til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune.

Bestemmelse
Gl. tillægsregulativ for kommunevandløb
Hvilke vandløb gælder
Lille Lundtoft og Stranderød Bæk
regulativet for
Eksisterende beplantning Bevares i 2 m. bræmme. Tilladelse fra
vandløbsmyndigheden (VM) for at fjerne. Må
ikke plante indefor 5 m uden tilladelse fra VM.
VM fjerner grene fra beskæring foretaget for
at opretholde adgangsforhold. For rørlagt: ikke
tættere end 5 meter fra midte.

Fællesregulativ for tidligere amtsvandløb
Bjerndrup Mølleå
Bevares. Må ikke plante indefor 8 m uden
tilladelse fra VM. VM fjerner grene i forindelse
med vedligehold

Vedligehold af rør og
brønde

Kun på anmodning

Vandafledningsevne kontrolleres hvert femte
år. Hvis der erfaringsmæssigt er risiko for
aflejringer, kontrolleres hvert år.

Grødeskæringstermin

1. juli - 15. oktober

Antal grødeskæringer

Max 2

Fordeling af grøde

Ligeligt på begge sider. Opligges min 1 meter
fra kant, max 5 meter fra kant

Inden 15. september. Bjerndrup Mølleå: efter
behov, 2 gange årligt inden 15. juni og 15.
september
1, med mulighed for ekstra skæring efter
behov
Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger,
min 3 meter fra kant, ikke over 10 cm
tykkelse, inden 1 maj eller efter høst.

Brinkvegetation

Skæres normalt ikke

Oprensning

Op til 10 cm. under reg. kote. ved maskinel,
ellers kun til de fastsatte dimensioner. Ikke
sten og grus. Foretages kun, hvis det er
nødvendigt for at opretholde
vandafledningsevnen.

Nyt fællesregulativ, Sønderborg Kommune (SK)
Bjerndrup Mølleå (st. 1479 til st. 1594), Lille Lundtoft (st. 912 til
st. 1446) og Stranderød bæk (st. 1500 til st. 2100)
Bevares. SK kan i et 8 m arbejdsbælte påbyde
beskæring/fjernelse af beplantning, hvis det forhindrer/generer
kommunes færdsel og arbejde ifm. vandløbsvedligeholdelsen. For
rørlagte strækninger er afstandskravet mindst 4 m’s afstand fra
den rørlagte stræknings ydre kant.

Vedligeholdelse igangsættes, hvis det efter egen kontrol eller
efter henvendelse viser sig, at rørene ikke er funktionsdygtige.
Rørlagte vandløbsstrækninger bliver gennemgået med højest 10
års mellemrum ved inspektion af synlige, tilgængelige brønde
samt ud- og indløb
Sommergrødeskæring: Mellem 1. juni og 31. juli.
Efterårsgrødeskæring: Mellem 1. august og 15. oktober.
Antallet af grødeskæringer fremgår af enkeltregulativerne

Det tilstræbes, at ulemperne ved vandløbsvedligeholdelse
fordeles ligeligt på begge vandløbssider.
Oplægges på vandløbets sider, så det ikke kan falde tilbage i
vandløbet. Hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive
med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. SK
skal her transportere den opsamlede grøde bort fra
oplagspladsen inden 48 timer.
Lodsejer eller bruger har pligt til at modtage grøde og pligt til at
undersøge, om der er oplagt grøde. Dette skal fjernes og spredes
mindst 2 m fra vandløbskanten i et lag på mindre end 10 cm
inden 15. november.
Grøden må ikke udlægges på arealer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, medmindre denne oplægning er i
overensstemmelse med den hidtidige drift af arealet.
Undlader en ejer eller bruger at fjerne grøden, kan VM give
påbud. Hvis dette ikke efterkommes inden 14 dage, vil grøden
blive fjernet på ejer eller brugers regning.
Kun når vandafledningsevnen er forringet. Dog Brinkvegetation skæres som udgangspunkt ikke. Der kan ske
kan dominerende arter fjernes.
skæring, hvis brinkvegetationen er til hinder for
vedligeholdelsesarbejdet eller hvis der er risiko for, at
brinkvegetationen ved en nedvisning vil falde ned i vandløbet og
tilstoppe dette
Kun når aflejringer har reduceret
SK er først forpligtet til at oprense, når en kontrol viser, at
vandføringsevnen svarende til bundhævning på regulativet ikke er overholdt. Oprensningen må kun ske til
10 cm. højere end regulativmæssig kote. Kun regulativmæssig bund, med mulighed for uddybning på op til 10
sand, slam og mudder. Overhængende brinker cm i mudret eller sandet bund. Høller eller stryg i
bevares.
vandløbsbunden må ikke fyldes eller jævnes ifm. arbejdet. Der
må ikke graves i fast bund samt overhængende brinker. Dog må
aflejringer som følge af nedskridninger eller anden form for
erosion oprenses, selvom disse indeholder sten eller grus.

Fjernes af bruger efter høst, ellers inden 1.
Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, Ejere eller brugere af de tilstødende jorder har pligt til at fjerne
maj. Ligges min 2 meter fra kant i max 10 cm min 3 meter fra kant, ikke over 10 cm
det fyld med mere, der fremkommer ved vandløbets
tykt lag
tykkelse, inden 1 maj eller efter høst.
regulativmæssige oprensning. Materialet skal spredes mindst 2 m
fra vandløbskanten i et lag på mindre end 15 cm. Dette skal ske
inden 15. november. Materialet må ikke udlægges på arealer,
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, medmindre
denne oplægning er i overensstemmelse med den hidtidige drift
af arealet.
Tidspunkt for oprensning ingen dato - søges gjort når det ikke giver
15. august til 1. oktober
Ordinær oprensning skal finde sted i perioden 1. maj – 15.
skade på afgrøder
oktober.
Træer i vandløb
Fjernes af kommunen inden 1. maj
Fjernes af VM
Lodsejerne er ansvarlig for oprydning af væltede træer og buske
(Naturvandløb)
i vandløbet.
Sten, rødder mm. i
Søges bevaret (trærødder)
SK har ret til at fælde og eventuelt fjerne rødder fra selvsået
vandløbet
bevoksning som kan forhindre vandets frie løb
Fremmedlegemer
Fjernes af VM
Alle fremmedlegemer, såsom plastik, sække, flasker og lignende,
opsamles fra vandløbet og oplægges på vandløbskanten, hvorfra
de fjernes af lodsejeren/brugeren hvert år inden 1. maj.
Oprenset materiale

Dyrknings/plantefrit
bælte

1,5 meter fra kant (i by- og
sommerhusområder)

2 meter

Placering af bygninger
mm. - åbne vandløb

min 5 meter fra kant

min 8 meter fra kant

Placering af bygninger
min 5 meter fra rørmidte
mm. - rørlagte vandløb
Kreaturhegn og -vanding min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning
v mulepumpe eller vindpumpe.
v mulepumpe eller vindpumpe. Vandindtag skal
være tydeligt afmærket og må ikke placeres så
til gene for vandets frie løb eller
vedligeholdelsesarbejdet.

Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring må ikke
foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og
søer samt nogle kunstige, se vandløbslovens § 69.
Ved åbne vandløb må der i indtil 8 m’s afstand fra vandløbenes
øverste kant ikke udgraves, bygges, plantes eller opsættes faste
hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse fra SK
For rørlagte strækninger er afstandskravet mindst 4 m’s afstand
fra den rørlagte stræknings ydre kant.
I landzone hvor der er 2 meter bræmmer, og løsdrift af dyr, skal
nye hegn placeres mindst 2 meter fra vandløbenes øverste kant.
I landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2
meter bræmmer, skal hegn placeres mindst 1 meter fra
vandløbets øverste kant.
Lodsejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til
vanding for græssende dyr. Oppumpningen må kun ske med
mulepumpe, vindpumpe eller mindre el-/solcelledrevne pumper.
Vandindtaget til oppumpning af vand skal være tydeligt
afmærket over vegetationen af hensyn til
vandløbsvedligeholdelsen. SK hæfter ikke for beskadigelse af
umarkerede installationer.

Bestemmelse
Lægning af nye dræn

Gl. tillægsregulativ for kommunevandløb
Ligges uden skade på vandløbet og dets
brinker

Fællesregulativ for tidligere amtsvandløb
Ligges uden skade på vandløbet og dets
brinker. Åbne tilløb kan kræves forsynet med 5
meter bredt brodække. Min 20 cm over
regulativmæssig bund.

Kontrolmålingsfrekvens

Ingen bestemmelse om frekvens. Revision
efter 10 år.

Vandafledningsevne kontrolleres hvert femte
år. Hvis der erfaringsmæssigt er risiko for
aflejringer, kontrolleres hvert år.

Tilsynsfrekvens

1 årligt tilsyn, normalt i juli måned

Ingen bestemmelse om frekvens.
Må ikke anvendes indenfor 1 meter fra kant

Sprøjtemidler og gødning
Flyvehavre
Nyanlæg, Broer og
bygværker

Fritholdes fra 2 m. bræmme

Nyt fællesregulativ, Sønderborg Kommune (SK)
Nye dræn og afvandingsgrøfter der løber til offentlige vandløb
skal have et sandfang. Sandfanget skal være placeret min. 8
meter fra øverste kant af vandløbene.
Ingen nye eller omlagte dræn- og spildevandsledninger må have
udløb nærmere end 20 cm over den faktiske og
regulativmæssige vandløbsbund uden tilladelse.
Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet kan SK kræve en 5 m
bred overkørsel ved udløb til offentlige vandløb ifm. etablering af
nye åbne grøfter eller genåbning af rørlagte dræn og andre
vandløb
SK vurderer med højst 10 års mellemrum vandløbets skikkelse
og/eller vandføringsevne

Alle åbne vandløbsstrækninger bliver gennemgået mindst 1 gang
årligt.
Følger anden lovgivning

Lodsejere er pligtige til at bekæmpe flyvehavre. Dette gælder
også på vandløbsskrænten og i selve vandløbet
bygninger, bygværker og lignende anlæg af
Bygninger, bygværker og lignende anlæg af
Ved åbne vandløb må der i indtil 8 m’s afstand fra vandløbenes
blivende art må ikke etableres nærmere end 5 blivende art må ikke etableres nærmere end 8 øverste kant ikke udgraves, bygges, plantes eller opsættes faste
m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse fra SK.
tilladelse fra VM. Nye åbne tilløb og tilløb der
tilladelse fra VM. Nye åbne tilløb og tilløb der
Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet kan SK kræve en 5 m bred
reguleres, skal så vidt muligt forsynes med 5 reguleres, skal så vidt muligt forsynes med 5 m overkørsel ved udløb til offentlige vandløb ifm. etablering af nye
m ovenbredde ved udløbet.
åbne grøfter eller genåbning af rørlagte dræn og andre vandløb
ovenbredde ved udløbet.

