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1. Indledning
Dette fællesregulativ er udarbejdet af Vand og Natur i Sønderborg Kommune.
Alle offentlige vandløb skal have et regulativ, der uddyber vandløbslovens bestemmelser samt
fastlægger vandløbsmyndighedens og bredejernes rettigheder og pligter i forhold til vandløbet.
Et fællesregulativ samler de overordnede bestemmelser, der gælder for alle vandløb. Et sådant
fællesregulativ kan ikke stå alene, men skal suppleres af speciikke regulativer for de enkelte vandløb,
der fastsætter vandløbets form og evne til at føre vand. Regulativerne er retsgyldige dokumenter.
I dag gælder regulativerne fra de syv gamle kommuner og Sønderjyllands Amt stadig. Disse regulativer
er forskellige i form og kvalitet. Især er serviceniveauet meget forskellig.
Sønderborg Kommune ønsker at harmonisere regulativerne, så der gælder de samme overordnet
regler for alle offentlige vandløb. Fællesregulativet er første del af processen.
Fællesregulativet ensretter en række bestemmelser i forhold til vedligeholdelse, tilsyn,
bredejerforhold, arbejdsarealer samt vandløbsmyndighedens og bredejerens rettigheder og pligter.
Vandløbenes navne og nummerering bliver også harmoniseret, og enkelte vandløb får nye navne.
De grænsevandløb, som Sønderborg Kommune vedligeholder, er også taget med i fællesregulativet.
Indtil enkeltregulativerne er fornyet, vil fællesregulativet gælde i tilfælde af uoverensstemmelser.

Sønderborg Kommune
Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
Telefon 88 72 40 84
www.sonderborg.dk
vand-natur@sonderborg.dk
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1.1 Regulativernes anvendelse
Det er Sønderborg Kommune, der er vandløbsmyndighed for de offentlige vandløb i kommunen,
jf. vand- løbslovens § 71. Afgørelser efter Vandløbsloven og fællesregulativet træffes af
vandløbsmyndigheden.
En række bestemmelser om vandløbenes administration og vedligeholdelse er fælles for alle
de offentlige vandløb i kommunen. Det er derfor hensigtsmæssigt at samle dem i ét regulativ.
Fællesregulativet indeholder derfor de overordnede bestemmelser om vedligeholdelse, tilsyn samt
vandløbsmyndighedens og lodsejers forpligtigelser og rettigheder i forhold til de offentlige vandløb.
Fællesregulativet indeholder også en redegørelse (Bilag B – Redegørelse og konsekvenser),
der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af de fælles bestemmelser. Dette
fællesregulativ omfatter 381 offentlige vandløb, hvilke udgør ca. 490 km vandløb. Heraf er ca. 210 km
rørlagt og ca. 280 km åbent.
De speciikke bestemmelser for de enkelte vandløb er beskrevet i enkeltregulativer. Disse
enkeltregulativer beskriver vandløbenes skikkelse og vandføringsevne.
I tabel 1 er en sammenligning mellem fællesregulativet og enkeltregulativerne.
Fællesregulativ

Enkeltregulativ

Gyldighed

Alle offentlige vandløb i Sønderborg
Kommune, samt del strækninger af
grænsevandløb

Speciikke vandløb eller
vandområde med samme
udløb i hav/sø

Vandløbenes skikkelse
og vandføringsevne

-

Indeholdt i hvert
enkelregulativ

Vedligeholdelse

Generelle bestemmelser inklusiv metoder
og terminer

Beskrivelse af
strømrendebredde,
vandløbets skikkelse og antal
grødeskæringer osv., samt
eventuelle afvigelser fra
metoder

Datagrundlag

Tidligere regulativer, erfaringsmæssig
praksis

Tidligere regulativer,
opmåling, erfaringsmæssig
praksis

Tilsyn, kontrolopmåling

Generelle bestemmelser

Eventuelle afvigelser

Sejlads

Generelle bestemmelser

Eventuelle afvigelser

Vandløbsrestaureringer og – reguleringer

-

Udførte projekter indarbejdes
i enkeltregulativer

Hegn og kreaturvanding

Generelle bestemmelser

-

Beplantning og skyggegivende vegetation
langs vandløb

Generelle bestemmelser

Eventuelle udpegninger af
speciikke strækninger, hvor
beplantning skal bevares

1
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Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

Udløb fra dræn og spildevandsledninger

Generelle bestemmelser

Beskrivelse af kendte
eksisterende forhold

Broer og andre bygværker samt kabler og
ledninger

Generelle bestemmelser

Indeholder de faktiske
positioner, ejerforhold og
dimensioner

Tabel 1. Væsentlige punkter i sammenligningen af fællesregulativet og enkeltregulativerne.
Det er vandløbslovens kapitel 5 (§§ 12 – 14), der sammen med bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016
om regulativer for vandløb, som sætter rammerne for disse vandløbsregulativer.
Vandløbsregulativerne (både fællesregulativet og enkeltregulativerne) udgør
administrationsgrundlaget for vandløbsmyndigheden.
Bestemmelserne er alle statiske i den forstand, at vandføringsevnen, vandløbets skikkelse eller
vedligeholdelsespraksis ikke må variere fra de fastsatte rammer. Dermed indeholder hverken
fællesregulativet eller enkeltregulativerne mulighed for at ændre vandløbenes kapacitet. Dette skal
ske gennem en vandløbsreguleringssag efter vandløbsloven med en forudgående behandling efter
gældende lovgivning.
Er der ønsker om eller behov for en ændret vedligeholdelsespraksis, sker det ved revision af
regulativet efter reglerne om regulativer for offentlige vandløb, herunder reglerne for offentlighedens
inddragelse.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at et vandløbsregulativ ikke giver garanti mod periodiske
oversvøm- melser af de vandløbsnære arealer. Dette er beskrevet i vejledningen om udarbejdelse af
vandløbsregulativer2.

1.2 Formål med fællesregulativet
Formålet med at udarbejde et fællesregulativ er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne
for offentlige vandløb i Sønderborg Kommune. Dette vil sikre, at alle lodsejere oplever samme
serviceniveau i hele kommunen. Det vil desuden gøre det lettere for lodsejerne at se, hvilke rettigheder
og pligter de har i forhold til de offentlige vandløb samt gøre administrationen lettere.

1.3 Konsekvenser af fællesregulativet
En redegørelse for konsekvenserne af fællesregulativet er vedlagt som Bilag B.
Sønderborg Kommune vurderer, at de overordnede bestemmelser ikke ændrer afstrømning, de fysiske
forhold, miljø eller naturværdi negativt eller i en sådan grad, at det vil kræve en reguleringssag. Der er
ingen økonomiske konsekvenser af fællesregulativet.
Sønderborg Kommune vurderer, at fællesregulativet ikke vil ændre på forholdene i de habitatområder
og fuglebeskyttelsesområder, som er i berøring med vandløb, der er omfattet fællesregulativet.
Fællesregulativet vil heller ikke have betydning for de bilag IV-arter, der har yngle-, leve- eller
rastested i Sønderborg Kommune.

1.4 Afgrænsning af vandløb omfattet af fællesregulativet
2

Udarbejdelse af vandløbsregulativer. Erfaringsopsamling og ny viden. Miljøministeriet. Skov- og

Naturstyrelsen. Juni 2007
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I fællesregulativet og de kommende enkeltregulativer, samles de offentlige vandløb i
vandløbssystemer, hvor hvert system kun har et udløb til enten hav eller sø eller til nabokommune.
Vandløbssystemerne nummereres fortløbende ud fra udløbspunktet, se Figur 1.

Figur 1. Eksempel på nummerering af vandløbssystem
I bilag A er der en oversigt over de offentlige vandløb, som er omfattet af dette regulativ.
Vandløbsstrækninger, der løber i skel til Aabenraa Kommune og som Aabenraa Kommune varetager
vedligeholdelsen af, er ikke omfattet af dette fællesregulativ. Vandløbene fremgår af denne tabel:
Vandløbsnavn

Grænsestrækning

Blå å

Station 0 til st. 1572

Bovrup Bæk

St. 1572 til st. 5922

Grønbæk

St. 0 til st. 2400

Bjerndrup Mølleå

St. 0 til st. 85 og st. 2614 til st. 3400

Tilløb til Gejlå

St. 0 til st. 755 (hele vandløbet)

Vandløbsstrækninger, der løber i skel til Aabenraa Kommune og som Sønderborg Kommune
varetager vedligeholdelsen af, er omfattet af dette fællesregulativ. Det drejer sig om følgende
vandløbsstrækninger:
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Vandløbsnavn

Grænsestrækning

Bjerndrup Mølleå

Station 1479 til st. 1594 (ved Felstedvej)

Lille Lundtoft

St. 912 til st. 1446

Stranderød Bæk

St. 1500 til st. 2100

Der er tre landvindingslag i Sønderborg Kommune, nemlig Lysabild-Skovby Landvindingslag, Røjhus
Landvindingslag samt Hartsø Lavnings Digelag. Sidstnævnte driver kun et havdige og ingen kanaler.
Hvert landvindingslag har vedtægter der beskriver ansvaret for vedligeholdelsen af kanalerne.
Derudover er der lavet en særlig aftale for G-kanalen, som Sønderborg Kommune vedligeholder.
Tabellerne nedenfor indeholder de vandløb eller det område, som landvindingslaget er ansvarlige for
vedligeholdelsen af.
Lysabild-Skovby: Landvindingslag
Afvandingskanalen
A-kanalen
B-kanalen
C-kanalen
C-kanalen
D-kanalen - L38
E-kanalen
F-kanalen
G-kanalen - L89 (vedligeholdes af
Sønderborg Kommune)
Landkanalen
M-kanalen
Hartsø Lavnings Digelag
Vedligeholder kun havdiget.
Røjhus pumpelag
Kanal A (1886 m)
Kanal B (218 m)
Kanal E (485 m)
Kanal F (330 m)
Kanal G (454 m)
Kanal H (272 m)
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2. Grundlag for fællesregulativet
2.1 Det retslige grundlag
Lovgrundlaget for dette fællesregulativ er:
•

Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

•

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb nr. 919 af 27. juni 2016

•

Cirkulære om vandløbsloven, Miljøstyrelsens cirkulære nr. 21 af 25. februar 1985

2.2 Gyldighed
Bestemmelserne i dette fællesregulativ erstatter de tilsvarende bestemmelser i de gamle
enkeltregulativer, samt i tidligere tillægsregulativer og fællesregulativer. I bilag A er alle vandløb listet
med det regulativ der indeholder de gældende vedligeholdelsesbestemmelser, bestemmelser om
bredejerforhold osv.
De gamle enkeltregulativers beskrivelser af vandløbene og bestemmelser, som ikke er nævnt i
fællesregulativet, gælder fortsat.
Hvis et privat vandløb bliver optaget som offentligt vandløb, vil bestemmelserne i dette regulativ gælde
for vandløbet.
Fællesregulativet gælder for både åbne og rørlagte vandløb. Der er særskilte bestemmelser for
de to vandløbstyper. Hvis et vandløb skifter type, fx ved at et rørlagt vandløb bliver åbnet, vil
bestemmelserne for åbne vandløbstyper gælde.
Bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i kraft, når det er vedtaget af byrådet og når den
lovpligtige 4 ugers klageperiode er ovre. Hvis regulativet bliver påklaget, vil en ikrafttræden afvente
klagemyndighedens afgørelse.
Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves af et nyt regulativ.
Fællesregulativet tages op til revision senest 10 år efter vedtagelsesdatoen.

2.3 Tidligere regulativer og kendelser
De tidligere regulativer består af:
•

Augustenborg og Nordborg kommuner: Fællesregulativ og tillægsregulativ for en lang række
vandløb.

•

Sønderborg og Sundeved kommuner, amtsvandløb: Et enkeltregulativ pr. vandløb, hvori alle
bestemmelser er samlet.

•

Broager, Gråsten og Sydals kommuner: Ældre enkeltregulativer, som er suppleret med nyere
tillægsregulativer med vedligeholdelsesbestemmelser.

For en del af de ældre vandløbsregulativer har det ikke været muligt at inde dokumentation for, at de
er blevet stadfæstet. Sønderborg Kommune har imidlertid administreret efter disse regulativer siden
kommunesammenlægningen, og de indgår som en del af grundlaget for regulativrevisionen.
I de gamle regulativer er der en del vandløb, der er beskrevet som naturvandløb. Det betyder, at der
ikke er fastlagt bestemmelser om vandløbenes dimensioner (bredde, skråningsanlæg og fald). Da
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vandløbsloven kræver, at regulativerne indeholder bestemmelser om vandløbets vandføringsevne og/
eller skikkelse, vil de nye enkeltregulativer blive lavet med målbare krav til vandløbets dimensioner.
Med udgangspunkt i den faktiske tilstand vil der ved revisionen blive taget hensyn til den fysiske
variation, der kendetegner disse vandløb, så de naturlige variationer bliver bevaret.

2.4 Rammerne for vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsvedligeholdelsen er underlagt nogle ydre rammer for både afvandingsinteresser, natur- og
miljøinteresser. Det skal der tages hensyn til i regulativerne.
Landbruget har især behov for tørre og tilgængelige arealer langs vandløbene ved høst og gensåning.
Det vil ofte være i juli og august, men det kan også være senere for visse afgrøder. Det betyder, at
det er særlig vigtig i disse perioder at opretholde vandløbenes vandføringsevne. Der kan være
afvandingsmæssige interesser i alle typer af vandløb, det afhænger af de konkrete forhold.
Vandløb, der har en bestand af gydende ørreder, er særligt sårbare i perioden 15. oktober – 1. juni.
Her må der ikke inde aktiviteter sted i vandløbet, som kan skade iskebestanden. I den første del af
perioden er det især opgangen af gydende ørreder fra havet og til gydebankerne, der er kritisk. Senere
i perioden er det æggene og smoltens udvikling, der er sårbare overfor blandt andet sandvandring og
iltsvind.
Som udgangspunkt indebærer grødeskæring og opgravning en negativ påvirkning på
vandløbskvaliteten. Jo mere grøde der bortskæres, desto større er den negative påvirkning på
planterne, iskene og smådyrene. Grødeskæring sænker vandstanden, ændrer strømmønstrene
og fjerner den fysiske struktur, som planterne udgør. Skjul for isk forsvinder. Smådyr og
mikroorganismer mister det substrat, de lever på.
I en del vandløb er vandføringen meget lav i sensommeren. Med alt for lave vandføringer og
vandstande er der risiko for, at smådyr og især isk ikke kan overleve. I takt med at vandføringen falder,
vokser der også sumpplanter ind i vandløbet fra vandløbets kanter og brinker. Egentlig udtørring
forekommer ofte. For at holde på vandet i disse vandløb vil det være hensigtsmæssigt at undlade
at slå grøde eller fjerne sumpplanter for dermed at opretholde den økologiske tilstand. I gyde- og
opvækstområder for lakseisk bør den største vanddybde ikke blive mindre end 10-15 cm.
I smalle og dybe vandløb er der stor skygning af vandplanter fra planterne på brinken. Disse
planter kan også udgøre et afvandingsproblem ved store vandføringer. Det kan i nogle vandløb være
hensigtsmæssigt at udnytte brinkplanternes skyggeeffekt først på sommeren for at holde grøden i
vandløbet nede. I andre vandløb er det bedre at slå brinkplanterne tidligere, så der er tilstrækkeligt lys
til vandplanterne. En skæring af brinkerne i august-september vil ofte være mest hensigtsmæssig, når
der er størst risiko for store vandføringer herefter.
Miljøstyrelsen har udarbejdet en grødeskæringsvejledning på baggrund af rapporten ”Faglig
udredning om grødeskæring i vandløb ” (Århus Universitet, 2016). Der er følgende anbefalinger med
hensyn til bestemmelserne om grødeskæring I rapporten:
Miljøstyrelsen anbefaler at skelne mellem vandløb med primært natur- og miljøinteresser og vandløb med
primært afvandingsinteresser.
Vandløb med afvandingsinteresser kan afgrænses til små vandløb, som ikke er omfattet Naturbeskyttelsesloven,
Lov om vandplanlægning eller beliggende i Natura 2000-områder. I disse vandløb kan grødeskæringen tilgodese
afvandingen mest muligt.
I vandløb med natur- og miljøinteresser sker grødeskæringen efter principperne i brandmandens lov. Det betyder,
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at man først og fremmest skal sikre og værne om de naturområder, hvor naturværdien er størst. Dette er i tråd
med kommunens naturpolitik.
Ved grødeskæring af disse vandløb er der desuden følgende anbefalinger:
•

Et særligt fokus på at sikre naturværdier: Det anbefales kun at grødeskære, hvis der er afvandingsbehov på de
arealer der afvander til strækningen.

•

Begræns antallet af grødeskæringer. Den skadelig effekt af grødeskæring er mindre jo færre og jo senere på
sæsonen.

•

Grødeskæring på faste terminer er ikke et effektiv middel til at sikre afvanding. Tidspunktet for grødeskæring
bør i højere grad planlægges efter dræningsbehovet.

•

Kantskæring kan have en gavnlig effekt på miljø og afvanding.

•

I vandløb med udløb til fjord eller hav, har grøden, i situationer med højvande, ikke en opstuvende effekt.

•

Lokalt kendskab er nødvendigt for at sikre det bedste valg af grødeskæringsmetode. Denne igur kan være en
hjælp:

Figur 2. Uddrag fra ”Faglig udredning om grødeskæring i vandløb ” (Århus Universitet, 2016).
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2.5 Miljømål
De statslige planer fastsætter speciikke miljømål for nogle vandløb. For de målsatte vandløb er
vedligeholdelsen tilrettelagt, så den ikke er til hinder for, at miljømålene kan opnås.

Figur 3. Målsatte vandløb I Sønderborg Kommune pr. 4. oktober 2018.
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3. Vedligeholdelse
Beskrivelse
Sønderborg Kommune har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb jf. vandløbsloven § 31.
Vedligeholdelsen må ikke ændre vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne, som det er bestemt i de
enkelte regulativer.
Bestemmelser
1. Vandløb og bygværker m.v. skal vedligeholdes, så vandløbenes fastsatte skikkelse og/eller
vandføringsevne ikke ændres, og så det er muligt at opfylde målsætningen for vandløbene.
2. Sønderborg Kommune planlægger, hvornår arbejdet med vedligeholdelse udføres inden for de
fastlagte terminer. Se fastlæggelse af terminerne i afsnit 4.1.
3. Sønderborg Kommune afgør ud fra bl.a. økonomiske og faglige hensyn, om eksterne entreprenører
eller egne å-mænd skal udføre vedligeholdelsen.
4. Vedligeholdelse af vandløb skal udføres af personale med vandløbsfagligt kendskab.
5. Sønderborg Kommune kan vælge at udpege hele eller dele af vandløb til forsøgsstrækninger.
6. Alle for vandløbet fremmede emner, såsom plastik, sække, lasker og lignende, opsamles fra
vandløbet og oplægges på vandløbskanten, hvorfra de fjernes af lodsejeren/brugeren hvert år
inden 1. maj.
Bemærkninger
Forsøgsstrækningerne har til formål at afprøve forskellige metoder til vedligeholdelse af vandløb,
hyppighed af grødeskæring eller nye samarbejdsformer. Strækningerne udpeges i samarbejde med
relevante parter.
Den tidsmæssige varighed aftales i den konkrete situation. Der skal gennemføres en evaluering af
forsøget minimum ved forsøgsperiodens udløb og eventuelt også under forsøget.
Lovgrundlag
Vandløbslovens kapitel 7 (§§ 27 – 34) sætter rammerne for vandløbsvedligeholdelsen.

3.1 Grødeskæring
Beskrivelse
Grøden skæres indenfor terminerne i afsnit 3.1.2.
Antallet af grødeskæringer og eventuelle strømrendebredder fremgår af enkeltregulativerne. I
bestemmelserne omfatter grøde også de grene og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligehold.
Bestemmelser
7. Grødeskæringen skal udføres af personale, der har en åmandsuddannelse eller tilsvarende.
Grødeskæringen skal tilrettelægges ud fra et langsigtet perspektiv. Grødeskæringen kan tage
særlig hensyn til speciikke arter eller typer af vandløbsstrækninger.
8. Grødeskæringen udføres med det værktøj samt de maskiner og metoder som er hensigtsmæssige
til opgaven. Hvis der foreligger grødeskæringsplaner, gælder disse.
9. Grødeskæringen skal ske i de strømrendebredder, som er angivet i enkeltregulativerne.
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10. I de enkeltregulativer, hvor der alene er angivet skæring i fuld bundbredde, vil strømrendebredden
svare til den regulativmæssige bundbredde.
11. Grøden skæres i bund i en naturligt bugtet rende, dog må der ikke grødeskæres dybere end til
regulativmæssig bund.
12. Mindre grødebanker kan efterlades i strømrenden, hvis den samlede strømrendebredde er til
stede.
13. De strømrendebredder eller vandføringsevner, der er fastsat i regulativerne, skal være til stede,
den dag grødeskæringen udføres.
14. Problemarter med stive stængler kan beskæres i hele vandløbets bredde i forbindelse med den
sædvanlige vedligeholdelse. Desuden kan disse arter optages med rod uanset beliggenheden af
vandløbsbunden.
15. Redskaber og maskiner rengøres imellem vandløbssystemer. Ved risiko for spredning af
problemarter (f.eks. vandpest) skal redskaber rengøres umiddelbart efter skæringen af
problemarten.
16. Ved udløb fra markerede dræn og andre rør skal grøden skæres ind til drænet, dog uden at det
påvirker vandløbets proil.
17. Oprensninger, grødeskæring, skæring af bredvegetation eller nedhængende grene i de offentlige
vandløb må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Dog kan
lodsejeren manuelt fjerne mindre spærringer af nedfaldne grene og lignende. Nedfaldne grene og
træ i vandløb, der ikke har afvandingsmæssig betydning, fjernes ikke.
18. Grøden oplægges udenfor vandløbets kronekant, så det ikke kan falde tilbage i vandløbet. Ved
manuel grødeskæring kan grøde placeres på vandløbets sider, på en måde så det ikke falder tilbage
i vandløbet. Hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle
den på hensigtsmæssige steder. Sønderborg Kommune skal her transportere den opsamlede grøde
bort fra oplagspladsen inden 48 timer.
19. Lodsejer og bruger er pligtig til at modtage grøde.
20. Lodsejer eller bruger har pligt til at undersøge, om der er oplagt grøde på dennes jorder.
Dette skal fjernes og spredes mindst 2 m fra vandløbskanten i et lag på mindre end 10 cm.
Dette skal ske 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.
21. Undlader en ejer eller bruger at fjerne grøden, kan vandløbsmyndigheden give påbud. Hvis dette
ikke efterkommes inden 14 dage, vil grøden blive fjernet på ejer eller brugers regning.
22. Det tilstræbes, at ulemperne ved vandløbsvedligeholdelse fordeles ligeligt på begge vandløbssider.
23. Igennem søer omfatter vedligeholdelsen kun en strømrende.

Bemærkninger
Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig. De kan true biodiversiteten i vandløbet.
Nogle arter med forveddede stængler har en langsom nedbrydning og kan derfor udgøre et problem
for afstrømningen. Problemarterne er tagrør, dueurt, pindsvineknop og dunhammer. Vandpest er
også en problemart, men den har ikke forveddede stængler. Den bedste bekæmpelse af vandpest er
bortskygning. I vandløb med vandpest er det nødvendigt at tage stilling til den konkrete indsats.
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3.1.1 Metoder
Beskrivelse
Grødeskæringen skal udføres med det mest egnede værktøj. Det kan være mejekurv monteret på
maskine eller det kan være manuel skæring med fx le eller motorle.
Bestemmelser
24. Sønderborg Kommune kan udarbejde grædeskæringsplaner, der bestemmer hvilken metode, der
skal anvendes på hvilke delstrækninger.
25. Grødeskæringsmetoden skal stemme overens med eventuelle grødeskæringsplaner.

3.1.2 Terminer
Beskrivelse
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for terminer for grødeskæring.
Bestemmelser
26. Sommergrødeskæring sker mellem 1. juni og 31. juli. Efterårsgrødeskæring sker mellem 1. august
og 15. oktober.
27. I vandløb med lere grødeskæringer skal der gå minimum 3 uger mellem hver skæring.
28. Antallet af grødeskæringer fremgår af enkeltregulativerne.
29. Sønderborg Kommune kan i særlige konkrete tilfælde dispensere fra antal og terminer for
grødeskæringer.
30. Sønderborg Kommune meddeler så vidt muligt inden 1. juni på kommunens hjemmeside
forventet tidspunkt for grødeskæringen i de enkelte vandløb.

3.2 Slåning af brinkvegetation
Beskrivelse
Brinkvegetation deineres som den vegetation, der står på skråningen og ned til vandspejlet.
Brinkvegetationen kan fungere som iskeskjul og have en skyggevirkning, der mindsker grødevæksten
i vandløbet. Vegetation med stive stængler som fx pindsvineknop, dueurt, tagrør, rød hestehov og
brænde- nælde kan være til hinder for driftspersonalets vedligeholdelsesarbejde. De stivstænglede
planter kan desuden ved nedvisning have betydning for vandføringsevnen.
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Bestemmelser
31. Brinkvegetation skæres som udgangspunkt ikke. Der kan dog ske skæring, hvis brinkvegetationen
er til hinder for driftspersonalets vedligeholdelsesarbejde. Der kan også ske skæring, hvis
der er risiko for, at brinkvegetationen ved en nedvisning vil falde ned i vandløbet og tilstoppe
dette. Desuden kan der brinkskæres hvis videnskabelige data viser, at dette er den bedste
vedligeholdelsesmetode I små vandløb.
32. Lodsejere er pligtige til at bekæmpe lyvehavre, kæmpebjørneklo samt andre arter, hvor der
lovgives om bekæmpelse. Dette gælder også på vandløbsskrænten og i selve vandløbet.
33. Det tilstræbes, at en eventuel brinkskæring udføres i august-september.

3.2 Oprensning
Beskrivelse
Ved oprensning af et vandløb forstås en udgravning med maskine eller håndværktøj, som
fjerner alejret materiale fra vandløbet. Formålet med en oprensning er at sikre, at vandløbets
vandføringsevne eller skikkelse opretholdes som fastsat i regulativet for den pågældende
vandløbsstrækning.
Der skelnes mellem ordinær og ekstraordinær oprensning med henvisning til terminerne, da
Sønderborg Kommune kan foretage ekstraordinære oprensninger udenfor de fastlagte oprensninger.
Forud for en oprensning kan vandløbsmyndigheden foretage en kontrolopmåling. Tidspunkt for
kontrolopmåling og forudsætninger for vandspejlsberegninger (afstrømning og manningtal) er
beskrevet i enkeltregulativerne
Bestemmelser
34. Ordinær oprensning skal inde sted i perioden 1. maj – 1. november.
35. I vandløb med iskeinteresser må oprensningen kun ske i perioden 1. juni – 15. oktober.
36. Sønderborg Kommune kan i ekstraordinære situationer oprense udenfor de fastlagte terminer og
uden opmåling.
37. Der må ikke graves i fast bund samt overhængende brinker. Dog må alejringer som følge af
nedskridninger eller anden form for erosion oprenses, selvom disse indeholder sten eller grus.
38. Sønderborg Kommune er først forpligtet til at oprense, når en kontrol viser, at regulativet ikke er
overholdt:
• For geometrisk skikkelse: Når vandløbsbunden ligger mere end 10 cm over den regulativmæssige
bund.
• For teoretisk geometrisk skikkelse: Når det beregnede vandspejl for det opmålte proil ligger
mere end 10 cm højere end det beregnede vandspejl for det regulativmæssige proil ved
sammenlignelig vandføring og manningtal.
39. Sønderborg Kommune kan udføre en lokal oprensning af sandpuder, fx ved lovligt etablerede
drænudløb.
40. Oprensningen må kun ske til regulativmæssig bund, med mulighed for uddybning på op til 10
cm i mudret eller sandet bund. Høller eller stryg i vandløbsbunden må ikke fyldes eller jævnes i
forbindelse med arbejdet.
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41. Ejere eller brugere af de tilstødende jorder har pligt til at fjerne det fyld med mere, der
fremkommer ved vandløbets 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. Oplagt materiale oprenset
ekstraordinært skal være fjernet inden 14 dage.
42. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes.
Undlader en ejer eller bruger at fjerne materialet fra oprensningen, kan Sønderborg Kommune
efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren fjerne materialet på ejeren eller brugerens
regning.
43. Grus og sten, der med arbejdet kommer op fra vandløbsbunden, lægges tilbage i vandløbet.
44. Opgravning må ikke være årsag til væsentlig sandudvaskning og –transport gennem vandløbet.
Det kan være nødvendigt med et midlertidigt sandfang eller andre tiltag i forbindelse med
arbejdet.
45. Sandfang vil blive tømt efter behov. Sønderborg Kommune tømmer sandfanget og bortskaffer
sandet i samråd med lodsejeren. I forbindelse med tømning af sandfang i vandløb med
iskeinteresser, skal den biologiske konsekvens af en tømning udenfor perioden 1. juni – 15.
oktober vurderes af Sønderborg Kommune.
46. Sønderborg Kommune kan indgå aftale med private interessenter om at tømme sandfang.
47. Sønderborg Kommune tilser og renser sluser og udløb indenfor regulativernes afgrænsning. Dette
sker med særlig fokus på perioder efter grødeskæring, kraftig blæst og kraftig regn.

Bemærkninger
En oprensning kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis vandløbet er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 eller vandløbet ligger i et § 3-naturområde.

3.3 Arbejdsbælter og adgangsforhold
Beskrivelse
Der skal være arbejdsbælter langs alle åbne og rørlagte vandløb for at sikre adgangsforholdene for
tilsynsmyndighed og driftspersonale, når de fører tilsyn og vedligeholder vandløbene.
Bestemmelser om 2 m bræmmer er fastsat i vandløbsloven.
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Bestemmelser:
48. 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
Sønderborg Kommune. For rørlagte strækninger er afstandskravet mindst 4 m’s afstand fra den
rørlagte stræknings ydre kant.
49. Disse bestemmelser ændrer ikke på retstilstanden for hegn, bygninger m.v., der har væretlovlige
efter de hidtidige regulativer.
50. Ejere og brugere af arealer, der ligger langs med vandløbet, skal tåle almindeligt
vedligeholdelsesarbejde. Det gælder også kørsel med materialer og maskiner langs vandløbet i et 8
m bredt arbejdsbælte. Der kan ikke kræves erstatning for generne.
51. 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.
52. Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet kan Sønderborg Kommune kræve en 5 m bred overkørsel
ved udløb til offentlige vandløb i forbindelse med etablering af nye åbne grøfter eller genåbning
af rørlagte dræn og andre vandløb. Krav om overkørsler vil stå som vilkår i de enkelte projekters
tilladelse.
53. Sønderborg Kommune og andre bemyndigede personer har ret til at færdes langs vandløbet i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Det gælder også færdsel på de adgangsmuligheder, der
er til vandløbet.

Lovgrundlag
Vandløbsloven § 69, stk. 3.
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, § 3, pkt. 5.

3.4 Rørlagte vandløb
Beskrivelse
Når lodsejere henvender sig om driftsproblemer med rørlagte vandløb, vurderer
vandløbsmyndigheden behovet for vedligeholdelse og inder ud af, hvad der skal ske.
Vedligeholdelse af rørlagte vandløb forstås som rensning, spuling og rodskæring af rørledninger samt i
visse tilfælde udskiftning af enkelte rørstykker. Vedligeholdelsen af rørlagte vandløb omfatter desuden
tømning af sandfangsbrønde.
Hel eller delvis udskiftning af rørstrækninger skal behandles som en reguleringssag og inansieres
efter nytteprincippet. Strømpeforing ses ikke som almindelig vedligehold.
Ifølge vandløbsloven må der ikke plantes nær rørlagte strækninger af vandløb, hvis der er fare for, at
rørene beskadiges eller tilstoppes.
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Bestemmelser
54. Vedligeholdelse igangsættes, hvis det efter egen kontrol eller efter henvendelse viser sig, at rørene
ikke er funktionsdygtige.
55. Vedligeholdelsen kan efter aftale med lodsejer udføres hele året, medmindre det påvirker
nedstrømsliggende gydestrækninger.
56. Vedligeholdelsen af rørlagte vandløb omfatter rensning af brønde og rørlagte delstrækninger,
tømning af sandfang samt rodskæring.
57. Vedligeholdelsen af rørlagte vandløb omfatter kun i visse tilfælde udskiftning af enkelte rørstykker.
58. Riste i forbindelse med rørlægninger tilses og renses regelmæssigt med særlig fokus på perioder
efter grødeskæring, kraftig blæst eller kraftig nedbør.
59. Sønderborg Kommune kan kræve jorddækkede dæksler fritlagt i forbindelse med kontrol- eller
vedligeholdelsesarbejde.
60. Sønderborg Kommune har ret til at fælde og eventuelt fjerne rødder fra selvsået bevoksning som
kan forhindre vandets frie løb.

Lovgrundlag
Vandløbslovens § 6 stk. 3 – beplantning ved rør.
Vandløbslovens § 32 – vedligeholdelse omfatter ikke hel eller delvis omlægninger af rørledninger.
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3.5 Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger
Bestemmelser
61. Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v., der er opsat af Sønderborg Kommune, skal
bevares.
62. Skadevolder er erstatningsansvarlig ved beskadigelse eller fjernelse. Sønderborg Kommune kan
påbyde bredejer eller bruger at reetablere de beskadigede dele efter kommunens anvisninger, hvis
skadevolderen ikke er kendt.

3.6 Sne og is i vandløbene
Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.
Bestemmelser
63. Sønderborg Kommune fjerner ikke sne eller is fra åbne eller rørlagte vandløb.
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4. Tilsyn og kontrolmålinger
Beskrivelse
Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og bemyndigede personer har ret til at færdes langs
vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og kontrolopmåling.
Lodsejere og andre interesserede parter kan deltage i et tilsyn.
Vandløbsmyndigheden eller dennes repræsentant gennemgår 1 gang årligt alle de åbne offentlige
vandløb for at vurdere behovet for grødeskæring eller oprensning. Denne gennemgang kan ske som en
del af den almindelige drift.
Mindst hvert 10. år kontrollerer vandløbsmyndigheden om vandløbets skikkelse og/eller
vandføringsevne er overholdt. Dette sker ved pejling, opmåling eller ved måling af samhørende
værdier for vandstande og vandføringer. Ekstra kontrol af vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne
kan ske, hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for det. Det er vandløbsmyndigheden,
der bestemmer metode og omfang af kontrol.
Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst hvert 10. år, om rørlagte vandløbsstrækninger er
funktionsdygtige ved tilsyn med ind- og udløb samt i synlige og tilgængelige brønde. Tilsyn med og
vedligeholdelse af rørlagte vandløb vil i øvrigt kun ske på baggrund af henvendelser fra ejere eller
brugere.
Bestemmelser
64. Sønderborg Kommune eller dennes repræsentanter har ret til at færdes langs vandløbene samt til
og fra vandløbene både til fods og med maskine.
65. Alle åbne vandløbsstrækninger bliver gennemgået mindst 1 gang årligt.
66. Sønderborg Kommune kontrollerer med højst 10 års mellemrum vandløbets skikkelse og/eller
vandføringsevne.
67. Rørlagte vandløbsstrækninger bliver gennemgået med højest 10 års mellemrum ved inspektion af
synlige, tilgængelige brønde samt ud- og indløb.
68. Sønderborg Kommune kan vælge at gennemgå åbne eller rørlagte strækninger på baggrund af
konkrete henvendelser.

Lovgrundlag
Vandløbslovens §§ 57 og 61 sætter rammerne for kontrol af vandløb.
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5. Sejlads
Beskrivelse
Vandløbene i Sønderborg Kommune er meget små, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt med sejlads
på vandløbene.
I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse kan det være nødvendigt for vandløbsmyndigheden og
iskeri- kontrollen at sejle på vandløbene.
Bestemmelser:
69. Sejlads er ikke tilladt på de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune, med mindre andet er
angivet i de enkelte regulativer.
70. Sejlads er tilladt i forbindelse med Sønderborg Kommunes tilsyn og vedligeholdelse af vandløb
samt iskerikontrollens tilsyn efter iskeriloven.
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6. Vandløbsrestaureringer og
-reguleringer
Beskrivelse
Hvis nye reguleringer og restaureringer fører til ændringer af skikkelse og/eller vandføring, revideres
de enkelte vandløbs regulativer først efter godkendelse og gennemførelse, og det sker normalt i
forbindelse med en generel revision.
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7. Stemmeværker
Beskrivelse
Vandløbsmyndigheden skal godkende nyanlæg, nedlæggelser og ændringer af stemmeværker og
driften af stemmeværker som reguleringer eller restaureringer. Anlægsarbejdet skal være udført, før
regulativet kan opdateres for det pågældende vandløb.
Vedligeholdelse af stemmeværker skal ske, så passagemulighederne for isk og smådyr ikke forringes,
men så vidt muligt forbedres.
I enkeltregulativerne er der beskrivelser af stemmeværker, herunder bestemmelser for skikkelse og/
eller vandføring.
Bestemmelser
71. Ejerne af stemmeværkerne står for vedligeholdelse af stemmeværkerne medmindre andet er
bestemt i de enkelte regulativer.
72. Sønderborg Kommune kan på ejerens regning fjerne eller istandsætte bygværker, der ikke er
vedligeholdt forsvarligt, hvis et påbud ikke er overholdt.
73. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene, grøde mv., der samler sig ved bygværket.
Dette kan ske hele året. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.

Lovgrundlag:
Vandløbslovens § 48 sætter rammerne for opstemningsanlæg.
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8. Hegn og kreaturvanding
Beskrivelse
Et højt græsningstryk kan betyde, at det er nødvendigt at indhegne løsgående kreaturer af hensyn til
vandløbsbrinkernes stabilitet, så der ikke sker nedskridning og udtrædning af jord i vandløbet.
I forbindelse med vedligeholdelsen kan det være nødvendigt at køre langs vandløbene. Derfor stilles
der vilkår om led i hegnene. Vandløbsmyndigheden kan kræve et hegn fjernet, hvis det er nødvendigt
for vandløbsvedligeholdelsen.
Bestemmelser
74. Sønderborg Kommune skal vurdere, om der skal opsættes hegn på arealer, der anvendes til løsdrift
og grænser op til vandløb.
75. For vandløbsstrækninger i landzone, hvor der er 2 meter bræmmer, og hvor der er løsdrift af dyr,
skal nye hegn placeres mindst 2 meter fra vandløbenes øverste kant.
76. For vandløbsstrækninger i landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2 meter
bræmmer, skal hegn placeres mindst 1 meter fra vandløbets øverste kant.
77. Hegn må ikke krydse vandløbsproilet uden tilladelse fra Sønderborg Kommune.
78. Hegn vinkelret på vandløbene skal være forsynet med 5 meter brede led med ledhåndtag ved
vandløbet, så der er passage langs vandløbet.
79. Sønderborg Kommune kan kræve hegnet fjernet i forbindelse med vandløbets vedligeholdelse.
De berørte lodsejere skal have et varsel på mindst 14 dage, inden hegnet skal være fjernet. Hvis
sådanne hegn ikke er fjernet inden vedligeholdelsen, vil de blive lagt ned i forbindelse med
gennemførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. Lodsejere og brugere skal tåle eventuelle skader og
gener.
80. Lodsejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til vanding for græssende dyr på
tilstødende mark. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller mindre el-/
solcelledrevne pumper.
81. Vandindtaget til oppumpning af vand skal være tydeligt afmærket over vegetationen af hensyn
til vandløbsvedligeholdelsen. Sønderborg Kommune hæfter ikke for beskadigelse af umarkerede
installationer.

Lovgrundlag:
Vandløbslovens § 29 giver rammerne for hegning for husdyr.
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9. Beplantning og skyggegivende
vegetation langs vandløb
Beskrivelse
I de åbne vandløb kan beplantning give skygge og dermed reducere behovet for grødeskæring på en
strækning. Beplantning kan også stabilisere vandløbsbrinkerne, men kan vanskeliggøre maskinel
vedligeholdelse af vandløb og skygge de gode vandløbsplanter bort. På rørlagte vandløb kan
beplantning medføre rødder i rørene og forhindre vandets frie løb.
Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes bestemmelser og skal altid
efterkommes.

9.1 Åbne vandløb
Bestemmelserne om beplantning gælder for selve vandløbet samt i en 2 m bræmme målt fra
vandløbets øverste kant.
Bestemmelser:
82. Lodsejerne ejer alle træer og buske på brinker og bræmmerne.
83. Lodsejerne er ansvarlig for oprydning af væltede træer og buske i vandløbet. Dette betragtes ikke
som sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbet må ikke beskadiges i denne sammenhæng.
84. Skyggegivende beplantning på vandløbenes bræmmer og brinker skal bevares. Ændring af
beplantningen langs vandløbene kræver Sønderborg Kommunes tilladelse.
85. Sønderborg Kommune kan plante skyggegivende vegetation langs åbne vandløb som led i
vedligeholdelsen. I den forbindelse bliver der udarbejdet en skriftlig aftale om plantning og
vedligeholdelse med den enkelte lodsejer. Sønderborg Kommune vedligeholder de træer, som
Sønderborg Kommune har plantet herunder genplantning af døde/væltede træer.
86. Sønderborg Kommune kan give påbud om retablering af fældet eller ødelagt beplantning efter
Sønderborg Kommunes anvisninger
87. Sønderborg Kommune kan beskære beplantning af hensyn til afstrømningen. Dette udføres
overvejende i vinterhalvåret og betragtes som sædvanlig vedligeholdelse.
88. Enkelte opgaver såsom nedskæring af generende pilebuske eller fældning af træer, der er i fare for
at vælte, kan udføres af lodsejer efter nærmere individuel aftale med Sønderborg Kommune.
89. Sønderborg Kommune kan i et 8 m arbejdsbælte påbyde beskæring/fjernelse af beplantning, hvis
det forhindrer/generer kommunes færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
90. Lodsejerne må beskære beplantningen uden for 2 m bræmmerne i landzone og ovenfor vandløbets
øverste kant i byzone
91. Sønderborg Kommune kan skære dele af væltede træer af, hvis det vurderes at have væsentlig
indlydelse på afstrømning og miljø
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9.2 Rørlagte vandløb
Bestemmelser:
92. Ingen må plante nær rørlagte vandløb, så der er fare for, at rørledningen beskadiges eller
tilstoppes. Dette gælder også for afmærkede dræn.
93. Nyplantning langs åbne vandløb skal ske under hensyntagen til kendte drænudløb.

Lovgrundlag:
Vandløbslovens § 6 stk. 3, § 34 og § 69 giver rammerne for plantning langs vandløb.

Side 27

10. Dræntilløb- og udløb
Beskrivelse
Enhver grundejer kan sænke grundvandet på egen ejendom til den dybde, der er nødvendig for
dyrkningen. Det kan ske ved almindelig udgrøftning og dræning med aløb til åbne vandløb uden at
anvende pumpeanlæg. Det står i vandkøbslovens § 3 stk. 1 og 2.
Alle andre dræninger er reguleringer, der kræver godkendelse før udførelse. Det kan fx være anlæg
af nye vandløb, større drænsystemer, dræn over anden mands ejendom, anvendelse af pumpe samt
dræn, der er dybere end nødvendigt for dyrkningen.
Ved enhver ny tilslutning til eksisterende rørlagt vandløb og dræn kræver det desuden en tilladelse til
medbenyttelse fra vandløbets eller drænets ejer, samt godkendelse fra vandløbsmyndigheden.
Placering af dræn- og spildevandsledninger må ikke have negativ indvirkning på vandløbets skikkelse,
vandføringsevnen eller natur- og miljøforhold.
Dræning i okkerpotentielle områder eller områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
forudsætter tilladelse efter okkerloven eller naturbeskyttelsesloven. En tilladelse efter vandløbsloven
er ikke nok.
Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der
medfører forurening og alejringer i vandløbene. Disse stoffer og haveaffald ikke må heller ikke
oplægges langs vandløbene, så der er fare for, at de havner i vandløbet jf. miljøbeskyttelseslovens § 27.
Bestemmelser
94. Ingen nye eller omlagte dræn- og spildevandsledninger må have udløb nærmere end 20 cm over
den faktiske og regulativmæssige vandløbsbund uden tilladelse fra Sønderborg Kommune.
95. Lodsejerne skal have godkendelse af alle dræninger bortset fra de dræninger, der er omfattet af
dræningsretten, jf. vandløbsloven, § 3 stk. 1 og 2.
96. Ved tilslutning til et rørlagt vandløb skal Sønderborg Kommune godkende medbenyttelsen før
tilslutningen.
97. Hvor nye dræn eller afvandingsgrøfter løber til offentlige vandløb skal der være et sandfang.
Sandfangets placering bestemmes i de enkelte tilfælde. På drænledninger kan det fx være en
sandfangsbrønd.
98. Lodsejeren skal efterse sandfang og sandfangsbrønde på afvandingsgrøfter og dræn mindst én
gang årligt. Disse skal tømmes efter behov.
99. Rørudløb skal placeres, så der dannes medløb for på den måde at undgå tilsanding.
100.
Rørudløb skal udføres og vedligeholdes, så de ikke fører til erosion i vandløbets brinker og
bund.
101.
Hvis Sønderborg Kommune vurderer, at udledningen giver anledning til en uacceptabel
hydraulisk belastning af vandløbet, kan der stilles særlige krav til udledningen.

Lovgrundlag:
Vandløbslovens § 3 giver rammerne for dræning. Udledning af spildevand reguleres via
udledningstilladelser.
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11. Broer og andre bygværker, nyanlæg
samt kabler og ledninger
Beskrivelse
De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker gælder fortsat. Det gælder også
beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner, ejerforhold og vandføringer.
Vandløbsmyndigheden skal før etablering godkende nyanlæg og ændringer af broer og andre
bygværker. Det samme gælder ved krydsning af vandløbet med rør, kabler, ledninger o.l.
Brinksikringer er at betragte som bygværker i vandløbene. Nyanlagte broer eller andre kendte
bygværker samt krydsninger indføres i vandløbsregulativerne ved næste revision.
Generelt gælder det, at alle nyanlæg og ændringer ikke må have negativ indvirkning på
vandføringsevnen og natur- og miljøtilstanden. Ansøger skal derfor dokumentere betydningen af
bygværket for vandløbets afstrømning samt natur og miljø. Ansøgninger bliver behandlet som en
krydsningstilladelse.
Vedligeholdelse af bygværker skal ske, så passagemulighederne for isk og smådyr ikke forringes, men
så vidt muligt forbedres.
Lodsejere skal være opmærksomme på, at ved private overkørsler er der i de enkelte regulativer ofte
bestemmelser om, hvem der skal vedligeholde overkørslerne og fjerne grøde, nedfaldne grene mv.
Bestemmelser
102.
Vandløbsmyndigheden vedligeholder de bygværker, hvor Sønderborg Kommune er registreret
som ejer. Ejere og brugere vedligeholder øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler,
stensætninger, støttemure, private diger og vandingsanlæg m.v. Bygværker der er udført af hensyn
til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbene.
103.

Ejerforhold og vedligeholdelsespligt af bygværker er beskrevet i de enkelte regulativer.

104.

Fremtidig ejerforhold på nye bygværker fastsættes i myndighedsbehandlingen.

105.
For at sikre fri vandføring har ejere eller brugere pligt til at optage og fjerne grøde, grene og
andet, der har samlet sig ved broer, overkørsler og andre bygværker.
106.
Sønderborg Kommune kan på ejerens regning fjerne eller istandsætte bygværker, der ikke er
vedligeholdt forsvarligt.
107.

Ejere og brugere kan vedligeholde bygværker på alle tider af året.

108.
Vedligeholdelsen må ikke påvirke vandløbets proil, skade natur- eller miljøforhold i vandløbet
eller give anledning til en reduceret vandføringsevne.
109.
Sønderborg Kommune erstatter ikke skader eller følgeskader, der er sket i forbindelse med
vandløbsdriften, hvis det drejer sig om bygværker, broer, rør, ledninger mv., som kommunen ikke
er bekendt med eller som er anlagt i modstrid med gældende bestemmelser.
110.
Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og forløb kan ændre sig over tid. Sønderborg
Kommune dækker ikke, hvad der her måtte være af følgeomkostningerne til forlægninger eller
ændringer af bygværker, broer, overkørsler, vandindtag, dræn- og spildevandsudløb,
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11.1 Dimensioner for broer og andre bygværker
Beskrivelse
Fællesregulativet fastsætter generelle bestemmelser om fremtidige mindste dimensioner på broer og
andre bygværker.
De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker gælder fortsat.
Vandløbsmyndigheden skal give tilladelse før lægning af kabler, rørledninger og lignende under eller
over vandløbene samt etablering af broer og andre bygværker.
Bestemmelser
Nye broer og røroverkørsler på åbne vandløb skal dimensioneres så:
111.
Alle broer og røroverkørsler på åbne vandløb skal af sikkerhedsmæssige årsager
dimensioneres på baggrund af bygværkets størrelse, oplandet og hensyn til klimatilpasning.
112.
Vandløbsbunden skal føres ubrudt gennem alle røroverkørsler på åbne vandløb, hvor der er en
naturmæssig gevinst.
113.
Vandløbsmyndigheden kan af hensyn til de biologiske forhold vælge, at et bygværk skal
udformes som en faunapassage.

Lovgrundlag:
Vandløbslovens kapitel 10 (§§ 47 – 52) giver rammerne for broer og bygværker.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, fastlægger i § 9, stk. 2, bestemmelserne om
nedlægning af rørledninger, kabler, mv. i vandløbet.

Side 30

12. Revision
Fællesregulativet fastsætter de generelle bestemmelse om revision af både fællesregulativet og de
enkelte vandløbsregulativer.
Bestemmelser
114.
Behov for revision af fællesregulativet og enkeltregulativerne vurderes løbende og minimum
hvert 10. år.
115.
Der sker en revision, når Sønderborg Kommune inder, at der er sket væsentlige ændringer i
grundlaget for regulativerne.
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13. Fællesregulativets vedtagelse og
underskrifter
13.1 Sønderborg Kommune
Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne listet i bilag A til
fællesregulativet.
Udkast til fællesregulativet har været i offentlig høring i otte uger, fra d. 11. December 2018 til d. 8.
Februar 2019.
Fællesregulativet er vedtaget af Teknik – og Miljøudvalget d. xxxx 2019
Dato: xxxx 2019

Borgmester i Sønderborg Kommune

Kommunaldirektør i Sønderborg Kommune

13.2Aabenraa Kommune
Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne listet i bilag A til
fællesregulativet. Udkast til fællesregulativet har været i offentlig høring i otte uger, fra d. 11.
December 2018 til d. 8. Februar 2019.
Fællesregulativet er vedtaget af Teknik – og Miljøudvalget d. xxxx 2019.
Dato: xxxx 2019

Borgmester i Aabenraa Kommune
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Kommunaldirektør i Aabenraa Kommune

14. Stadfæstelse og ikrafttrædelsesdato
Fællesregulativet offentliggøres d. xxxx, og træder i kraft ire uger efter offentliggørelsen, såfremt det
ikke påklages.
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15. Bilag
15.1 Bilag A – Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet
15.2 Bilag B– Redegørelse og konsekvenser
15.3 Bilag C– Oversigt over bestemmelser i tidligere regulativer
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Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00
E: post@sonderborg.dk
W:sonderborgkommune.dk

sonderborgkommune.dk

Nyt vandløbs-nummer

100
100.1
101
102
102.1
102.2
102.3
103
104
105
109
112
112.1
112.2
112.2.1
112.2.2
112.3
112.4
113
114
114.1
115
115.1
115.2
120
120.1
120.2
121
121.1
121.2
121.3
121.3.1
121.4
123
124
125
125.1
125.2
126
126.1
126.2
127
127.1
128
129
129.1
131
132
132.1
133
134
138
138.1
138.1.1
139

Navn/nr. i hht. Regulativ*

Nordborg Bæk
Ellehavebæk
Gammeldam
Tørvemosebæk/Stevning Bæk
Tilløb 1 til Stevning Bæk
Tilløb 2 til Stevning Bæk
Raggelsmose
Kokhavebæk
Bomarksbæk
Kildespring
Egsmosebæk
Gildbæk
Lykkebæk
Rendebæk/Fæbrobæk
Tilløb til Fæbrobæk
Vestertoftbæk
Bommersbæk
Tilløb til Gildbæk
Egeskovbæk
Skærebæk
Basmosebæk
Melved Bæk
Tilløb 2 til Melved Bæk
Tilløb 1 til Melved Bæk
Gustenholm/Flædbæk
Tilløb 1 til Flædbæk
Tilløb 2 til Flædbæk
Grønnebæk
Tilløb 1 til Grønnebæk
Tilløb 2 til Grønnebæk
Tilløb 3 til Grønnebæk
Tilløb til KVL 12.3
Tilløb 4 til Grønnebæk
Over Høiholts Rende
Neder Høiholts Rende
Kallemoos Bæk
Tilløb til Kallemoos Bæk
Skolerenden
Nederhavs Rende
Rodebæk/Naldmosebæk
Tilløb til Nederhavs Rende
Kornbæk Vandløb
Tilløb til Kornbæk Vandløb
Svend Bæk
Vrangbæk
11,1
9.0
Blommeskobbel Bæk
T12
T10
T9
T18
T19
T21
L4

Nyt navn

100 Nordborg Bæk
100.1 Ellehavebæk
101 Gammeldam
102 Fægteborg Bæk
102.1 Tilløb til Fægteborg Bæk
102.2 Tilløb til Fægteborg Bæk
102.3 Raggelsmose
103 Kokhavebæk
104 Bomarksbæk
105 Kildespring
109 Egsmosebæk
112 Gildbæk
112.1 Lykkebæk
112.2 Fæbrobæk
112.2.1 Tilløb til Fæbrobæk
112.2.2 Vestertoftbæk
112.3 Bommersbæk
112.4 Tilløb til Gildbæk
113 Egeskovbæk
114 Skærebæk
114.1 Basmosebæk
115 Melved Bæk
115.1 Tilløb til Melved Bæk
115.2 Tilløb til Melved Bæk
120 Flædbæk
120.1 Tilløb til Flædbæk
120.2 Tilløb til Flædbæk
121 Grønnebæk
121.1 Tilløb til Grønnebæk
121.2 Tilløb til Grønnebæk
121.3 Tilløb til Grønnebæk
121.3.1 Tilløb til 121.3
121.4 Tilløb til Grønnebæk
123 Over Høiholts Rende
124 Neder Høiholts Rende
125 Kallemoos Bæk
125.1 Tilløb til Kallemoos Bæk
125.2 Skolerenden
126 Nederhavs Rende
126.1 Naldmosebæk
126.2 Tilløb til Nederhavs Rende
127 Kornbæk
127.1 Tilløb til Kornbæk Vandløb
128 Svend Bæk
129 Vrangbæk
129.1 Tilløb til Vrangbæk
131
132 Blommeskobbel Bæk
132.1 T12
133 T10
134 T9
138 T18
138.1 T19
138.1.1 T21
139 L4

Gammel kommune

Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals

Gældende regulativ **

Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000

139.1
139.2
140
140.1
141
142
142.1
144
145
145.1
145.2
145.3
145.4
145.5
145.6
145.7
145.8
145.9
146
146.1
146.2
146.2.1
146.3
146.3.1
146.3.1.1
146.3.1.1.1
146.3.1.2
146.4
146.4.1
146.4.1.1
146.4.1.2
146.5
146.6
146.7
146.7.1
147
147.1
147.2
147,3
147.3.1
147.3.2
148
148.1
148.2
150
151
152
152.1
152.1.1
152.1.2
152.2
152.3
152.3.1
152.4
152.5
153

L3
L2
L6
L5
L7
L8
L9
L25
L18
L29
L34
L33
L35
L31
L24
L11
L14
L20
A-kanalen
G-kanalen - L89
H-kanalen
I-kanalen
E-kanalen
B-kanalen
L46
L49
L45
F-kanalen
T-kanalen
L42
L36
M-kanalen
L40
C-kanalen
D-kanalen - L38
Landkanalen
L69
L50
L52
L63
L60
K24
K25
K26
K18
K17
K5
K15
K14
K16
K13
K9
K10
K8
K10
K11

139.1 L3
139.2 L2
140 L6
140.1 L5
141 L7
142 L8
142.1 L9
144 L25
145 Humbæk
145.1 L29
145.2 L34
145.3 L33
145.4 L35
145.5 L31
145.6 L24
145.7 L11
145.8 L14
145.9 L20
146 A-kanalen
146.1 G kanalen
146.2 H-kanalen
146.2.1 I-kanalen
146.3 E-kanalen
146.3.1 B-kanalen
146.3.1.1 L46
146.3.1.1.1 L49
146.3.1.2 L45
146.4 F-kanalen
146.4.1 T-kanalen
146.4.1.1 L42
146.4.1.2 L36
146.5 M-kanalen
146.6 L40
146.7 C-kanalen
146.7.1 D kanalen
147 Landkanalen
147.1 L69
147.2 L50
147.3 L52
147.3.1 L63
147.3.2 L60
148 K24
148.1 K25
148.2 K26
150 K18
151 K17
152 K5
152.1 K15
152.1.1 K14
152.1.2 K16
152.2 K13
152.3 K9
152.3.1 K10.1
152.4 K8
152.5 K10
153 K11

Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals

Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Vedtægt for Lysabild-Skovby Landvindingslag i Sydals kommune, 1984
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000

154
155
156
157
160
161
162
162.1
162.2
163
164
165
166
167
168

K4
K3
K2
K1
K12
K20
K21
K22
K23
L64
L67
L70
L79
L78
L75

154 K4
155 K3
156 K2
157 K1
160 K12
161 K20
162 K21
162.1 K22
162.2 K23
163 L64
164 L67
165 L70
166 L79
167 L78
168 L75

169

T27

169 Vibæk

169.1
169.2
169.3
169.3.1
169.3.2

T25
T32
T29/H70
T30
H45

169.1 T25
169.2 T32
169.3 H70
169.3.1 T30
169.3.2 H45

169.4

T28

169.4 T28

169.4.1
170
171
172
172.1
172.2
172.2.1
172.2.1.1
172.3
172.4
172.5
172.6
172.7
172.8
173
174
175
176
177
178
179
181
182
182.1
182.2
182.2.1
182.2.2
186
186.1
187
187.1
187.1.2

T33
H40
H39
H35
H38
H41
H42
H43
H36
H44
H49
H50
H51
H52
H34
H33
H31
H29
H25
H26
H28
6.0 Vestermark
5.0 Boelsenge/Ormstoft
5.1 Tombølgård
5.2 Gallemose
5.4 Gallemose
5.3 Gallemose
3.0 Skelbæk
3.1 Skelbæk
4.0 Vibæk
4.1 Vibæk
4.2 Vibæk

169.4.1 T33
170 H40
171 H39
172 H35
172.1 H38
172.2 H41
172.2.1 H42
172.2.1.1 H43
172.3 H36
172.4 H44
172.5 H49
172.6 H50
172.7 H51
172.8 H52
173 H34
174 H33
175 H31
176 H29
177 H25
178 H26
179 H28
181 Vestermark
182 Ormstoft
182.1 Tombølgård
182.2 Gallemose
182.2.1 Tilløb til Gallemose
182.2.2 Tilløb til Gallemose
186 Skelbæk
186.1 Tilløb til Skelbæk
187 Vibæk
187.1 Tilløb til Vibæk
187.1.2 Tilløb til 187.1

Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg

Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998 H71 og L74 også Tillægsregulativ, Sydals
Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000 (H70)
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000 (H40), Regulativ H40 og regulativ T28 (to filer af
samme regulativ)
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Regulativ 6.0, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Kær Bæk med tilløb, 1996
Regulativ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Kær Bæk med tilløb, 1996
Regulativ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Kær Bæk med tilløb, 1996
Regulativ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Kær Bæk med tilløb, 1996
Regulativ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Kær Bæk med tilløb, 1996
Regulativ 3.0, 3.1, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 3.0, 3.1, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 4.0, 4.1, 4.2, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 4.0, 4.1, 4.2, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 4.0, 4.1, 4.2, Sønderborg Kommune, 1996

188
190
190.1
190.1.1
190.1.1.1
190.1.1.1.1
190.1.1.1.2
190.1.1.1.3
190.1.1.1.4
190.2
192
192.1
192.2
192.2.1
192.3
192.4
192.4.1
192.4.1.1
192.4.1.1.1
192.4.1.2
192.4.1.3
192.4.2
192.4.3
192.4.4
192.4.5

9.0 Bagmose
8.0 Vadebæk
8.2 Pytgade
8.3 Holbæk
H20
H21
H23
H22
H24
8.4 Endeløse
Strømmen. 2
H1
2.2
2.2.1
2.3
2.4
Blegebæk
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.3 Tilløb til Blegebæk
2.4.1.2 Tilløb til Blegebæk
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

188 Bagmose
190 Vadebæk
190.1 Pytgade
190.1.1 Holbæk
190.1.1.1 H20
190.1.1.1.1 H21
190.1.1.1.2 H23
190.1.1.1.3 H22
190.1.1.1.4 H24
190.2 Endeløse
192 Strømmen
192.1 H1
192.2 Tilløb til Strømmen
192.2.1 Tilløb til 192.2
192.3 Tilløb til Strømmen
192.4 Tilløb til Strømmen
192.4.1 Blegebæk
192.4.1.1 Tilløb til Blegebæk
192.4.1.1.1 Tilløb til 192.4.1.1
Afløb fra Blegebæk
192.4.1.3
192.4.2 Tilløb til 192.4
192.4.3 Tilløb til 192.4
192.4.4 Tilløb til 192.4
192.4.5 Tilløb til 192.4

193

2.5/H3

H3

193.1
193.1.1

H5
H6

193.1 H5
193.1.1 H6

194
194.1
194.1.1
194.1.1.1
194.1.1.2
194.2
194.2.1
194.2.1.1
194.2.1.2
194.2.2
194.2.2.1
194.2.3
194.2.3.1
194.2.4
194.3
194.4
194.5
194.6
194.6.1
194.6.2
194.6.3
194.6.4
194.7
195
195.1
195.2

Pulverbæk/T1
4.1 Tilløb til Pulverbæk
H61
H62
H63
T42
T44
H64
H67
H59
H60
T36/H56
T37
T39
4.2
4.3
T43
4.5
T4
T7
Tilløb til Pulverbæk
Dybbæk
Vertemine
Møllebækken-Almsted Lyng
3.3 Tilløb til Møllebækken-Almsted Lyng
Domsmose

194 Pulverbæk
194.1 Tilløb til Pulverbæk
194.1.1 H61
194.1.1.1 H62
194.1.1.2 H63
194.2 T42
194.2.1 T44
194.2.1.1 H64
194.2.1.2 H67
194.2.2 H59
194.2.2.1 H60
194.2.3 H56
194.2.3.1 T37
194.2.4 T39
194.3 Tilløb til Pulverbæk
194.4 Tilløb til Pulverbæk
194.5 T43
194.6 Tilløb til Pulverbæk
194.6.1 T4
194.6.2 T7
194.6.3 Tilløb til 194.6
194.6.4 Dybbæk
194.7 Vertemine
195 Møllebækken-Almsted Lyng
195.1 Tilløb til Møllebækken-Almsted Lyng
195.2 Domsmose

Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sønderborg
Augustenborg
Sydals
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg/Sydals
Sydals
Sydals
Augustenborg/Sydals
Augustenborg
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Sydals
Augustenborg
Augustenborg
Sydals
Augustenborg
Sydals
Sydals
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg

Regulativ 9.0, Sønderborg Kommune, 1996
Regulativ 8.0, Sønderborg kommune, 1996
Regulativ 8.2, Sønderborg kommune, 1996
Regulativ 8.3, Sønderborg Kommune, 1996
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Regulativ 8.4, Sønderborg Kommune, 1996
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Intet regulativ på 2.5, Augustenborg Kommune. H3: Fællesregulativ, Sydals Kommune,
1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000 (H5/H6)
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000 (H5/H6)
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006, Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Sydals Kommune, 1998
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Tillægsregulativ, Sydals Kommune, 2000
Intet regulativ
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006

195.3
195.3.1
199
199.1
199.2
199.3
200
201
202
203
204
205
205.1
206
207
208
208.1
208.1.1
208.1.2

Asserballe Bæk
Tilløb til Asserballe Bæk
Osbæk
1.1
1,2
1.3 Tilløb til Osbæk
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
23.1
22.0
21.0
Mejerigrøften
20.1
20.1.1
20.1.2

195.3 Asserballe Bæk
195.3.1 Tilløb til Asserballe Bæk
199 Osbæk
199.1 Tilløb til Osbæk
199.2 Tilløb til Osbæk
199.3 Tilløb til Osbæk
200
201
202
203
204
205
205,1
206
207
208 Mejerigrøften
208.1 Tilløb til Mejerigrøften
208.1.1 Tilløb til 208.1
208.1.2 Tilløb til 208.1
Egenmølle Vandløb

211
211.1
211.2
211.3
211.3.1
211.3.1.1
211.3.2
211.3.3
211.4
211.4.1
211.4.1.1
211.4.1.1.1
211.5
212
213
214
214.1
214.2
215
216
217
217.1
217.1.1
217.2
218
221
221.1
221.2
221.3
222
222.1
223
224
225
227

Tingsted Bæk, Egenmølle Vandløb, Notmarkflyngs Rende
Hundekildebæk
Torflyngs Rende, Tingsted Bæk
Tilløb til Egenmølle Vandløb
Tilløb til kvl. 19.2
Tilløb til kvl. 19.2.2
Engmoos Rende
Tilløb til kvl. 19.2 (2)
Aalemose rende
Treholm
Osgrøft
Fladegabs Rende
Erhøis Rende
KVL. NR. 16.1
Ketting Nor Sluse
KVL. NR. 16.0
KVL. NR. 16.0.2
Tilløb 1 til KVL. NR. 16.0
KVL. NR. 16.2
Bosbæk
Stolbro Bæk
Tilløb til Stolbro Bæk
Kassekær
Birkemosebæk
Sønderskov Bæk
Holmbæk
Sandledsbæk
Ravnsdambæk
Lejkærsbæk
Afløb fra Holmbæk
Tilløb til kvl 15.0.1
Lusigbæk I
Lusigbæk II
Lusigbæk III
Solbæk

211.1 Hundekildebæk
Tingsted Bæk
211.3 Tilløb til Egenmølle Vandløb
211.3.1 Tilløb til 211.3
211.3.1.1 Tilløb til 211.3.1
211.3.2 Engmoos Rende
211.3.3 Tilløb til 211.3
211.4 Aalemose rende
211.4.1 Treholm
211.4.1.1 Osgrøft
211.4.1.1.1 Fladegabs Rende
211.5 Erhøis Rende
212
213 Ketting Nor Sluse
214
214.1 Tilløb til 214
214.2 Tilløb til 214
215
216 Bosbæk
217 Stolbro Bæk
217.1 Tilløb til Stolbro Bæk
217.1.1 Kassekær
217.2 Birkemosebæk
218 Sønderskov Bæk
221 Holmbæk
221.1 Sandledsbæk
221.2 Ravnsdambæk
221.3 Lejkærsbæk
222 Afløb fra Holmbæk
222.1 Tilløb til Afløb fra Holmbæk
223 Lusigbæk I
224 Lusigbæk II
225 Lusigbæk III
227 Solbæk

Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg

Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tingsted Bæk: Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999, tillægsregulativ, Nordborg
Nordborg/Augustenbo Kommune, 2005; Egenmølle Vandløb og Notmarkflyngs Rende: Fællesregulativ,
Augustenborg Kommune, 2006
rg
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Augustenborg
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Augustenborg
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Fællesregulativ, Augustenborg Kommune, 2006
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Augustenborg
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ 6 og 6a, Nordborg Kommune, 1987
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 1, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Nordborg
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999

227.1
228
230
236
237
238
239
240
241
241.1
241.2
241.3
241.3.1
241.3.2
241.3.2.1
241.4
242
243
248
249
249.1
250
300
300,1
300,2
300,3
300.2.1
300.2.2
301
301.1
301.2
301.3
301.4
302
304
304.1
304.2
304.2.1
304.3
304.4
304.5
305
305.1
305.1.1

Tilløb til Solbæk
Lejsbjergbæk
Stæsigbæk
Kørmajbæk
Stegsmosebæk
Lykkebæk 1
Trampemosebæk
Spangmosebæk
Landgrøften
Brokbæk
Lilbæk
Meldsgård/Mølledambæk
Nalstybæk
Tørvemosebæk
Nyffelmosebæk
Tornbæk
Mjelspumpekanalen
Konsebæk
Hellesøbæk
Bjørnkærsbæk
Langbjergbæk
Grøftebjergsbæk
nr. 6 Lundtoft / nr. 7 Sundeved, "Blå Å" og "Bovrup Bæk"
7.1
nr. 6 Lundtoft / nr. 7 Sundeved, "Blå Å" og "Bovrup Bæk"
7,3
7.3.2
8.0 Ballegård Møllebæk
8.2 Skotmose
8,4
8,6
8,8
9.0 Osbæk
11.0 Snogbæk
11,2
11,4
11.4.1
11,1
11,3
11,5
12.0 Sandbjerg vandløb
12.1 Pilebæk
KVL 12.1.3

306
306.1
307

1.0 Stenderup Mose
1.1 Stenderup Mose
2.0 Skovbækken

307.1
307.1.1
308
308.1
308.2
308.3
309

2.1 Lillemøllevandløb
2.2 Stovgaard
Smøl Mose
Smøl Mose 16A
Svinhøjbæk
Staffelmajbæk
Præstedamsbæk

227.1 Tilløb til Solbæk
228 Lejsbjergbæk
230 Stæsigbæk
236 Kørmajbæk
237 Stegsmosebæk
238 Lykkebæk 2
239 Trampemosebæk
240 Spangmosebæk
241 Landgrøften
241.1 Brokbæk
241.2 Lilbæk
241.3 Mølledambæk
241.3.1 Nalstybæk
241.3.2 Tørvemosebæk
241.3.2.1 Nyffelmosebæk
241.4 Tornbæk
242 Mjelspumpekanalen
243 Konsebæk
248 Hellesøbæk
249 Bjørnkærsbæk
249.1 Langbjergbæk
250 Grøftebjergsbæk
300 Blå Å
300.1 Tilløb til Blå Å
300.2 Bovrup Bæk
300.3 Kajbæk
300.2.1 Tilløb til Bovrup Bæk
300.2.2 Tilløb til Kajbæk
301 Ballegård Møllebæk
301.1 Skotmose
301.2 Tilløb til Ballegård Møllebæk
301.3 Tilløb til Ballegård Møllebæk
301.4 Tilløb til Ballegård Møllebæk
302 Osbæk
304 Snogbæk
304.1 Tilløb til Snogbæk
304.2 Tilløb til Snogbæk
304.2.1 Tilløb til 304.2
304.3 Tilløb til Snogbæk
304.4 Tilløb til Snogbæk
304.5 Tilløb til Snogbæk
305 Sandbjerg vandløb
305.1 Pilebæk
305.1.1 Tilløb til Pilebæk
306 Stenderup Mose
306.1 Tilløb til Stenderup Mose
307 Skovbækken
307.1 Lillemøllevandløb
307.1.1 Stovgaard
308 Smøl Mose
308.1 Tilløb til Smøl Mose
308.2 Svinhøjbæk
308.3 Staffelmajbæk
309 Præstedamsbæk

Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved

Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 2, Nordborg Kommune, 1999
Intet regulativ
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ nr. 3, Nordborg Kommune, 1999
Regulativ for nr. 6 Lundtoft / nr. 7 Sundeved, Blå Å og Bovrup Bæk, 1996
Regulativ for tilløb til vandløbssystem nr. 7, Blå Å og Bovrup Bæk, 1996
Regulativ for tilløb til vandløbssystem nr. 7, Blå Å og Bovrup Bæk, 1996
Regulativ for tilløb til vandløbssystem nr. 7, Blå Å og Bovrup Bæk, 1996
Regulativ for tilløb til vandløbssystem nr. 7, Blå Å og Bovrup Bæk, 1996
Intet regulativ
Regulativ for vandløbssystem nr. 8, Ballegård møllebæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 8, Ballegård møllebæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 8, Ballegård møllebæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 8, Ballegård møllebæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 8, Ballegård møllebæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 9, Osbæk, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 11, Snogbæk m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 12, Sandbjerg vandløb m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 12, Sandbjerg vandløb m. tilløb, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 12, Sandbjerg vandløb m. tilløb, 1996

Sønderborg/Sundeved Regulativ for grænsevandløb nr. 1.0 Sønderborg nr. 13 Sundeved, Stenderup Mose, 1996
Sønderborg
Regulativ for vandløb nr. 1.1, Stenderup Mose, 1996
Sønderborg
Regulativ for vandløb nr. 2.0, Skovbækken, 1996
Sønderborg
Sønderborg
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager

Regulativ for vandløb nr. 2.1, Lillemøllevandløb, 1996 (ikke opdateret efter motorvej)
Regulativ for vandløb nr. 2.2, Stovgaard, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996

311
311.1
313
315
316
317
317.1
318
319
319.1
321
322
323
323,1
323.3
323.4
324

Krumbæk
Vandstedbæk
(afvandingskanal)
Røjbæk
Elsbæk
Nejs Møllebæk
Kransemosebæk
Loddenmosebæk
Skodsbølgårdsbæk
Leerbæk
Østerskov/Østermark
Vandløbssystem nr. 2
3 Bredbæk
3,1
3,3
3,5
Vandløbssystem nr. 4

311 Krumbæk
311.1 Vandstedbæk
313 Skelde Mose
315 Røjbæk
316 Elsbæk
317 Nejs Møllebæk
317.1 Kransemosebæk
318 Loddenmosebæk
319 Skodsbølgårdsbæk
319.1 Leerbæk
321 Østermark
322
323 Bredbæk
323.1 Tilløb til Bredbæk
323.2 Tilløb til Bredbæk
323.3 Tilløb til Bredbæk
324

326

1 G / 6 S Adsbøl Bæk

326 Adsbøl Bæk

326.1
326.1.1
326.2
326.3
326.4
326.5
326.6
326.7
328
329
329,1
329,2
330
331
331.1
331.2
332
800
801
801.1
900
900,1
900,2
900,3
900,4
900.4.1
900.4.2
900,5
901
902
902,1
902.1.1
902,2
902,3
903
903,1

1.2 G / 6.2 S Nybøl Bæk
6.2.1 S
Fiskbæk
1.4 G / 6.4 S Lakjær Vandløb
6.6 S
6.8 S
6.10 S
6.1 S
Kvl. 2a overløb
2.0 Nalmadebro Bæk
2.2 Hejremose bæk
2.0 Hundsbjerg Bæk
3.0 Kirmajbæk/Markbæk
4.0 Fuglkærbæk
4,2
4.1 Dalsgård Minde Bæk
5.0 Stranderød Bæk
Avimose
Nr. 6
Nr. 6 (tilløb)
6.0 Gejl Å Dyrhave - Hokkerup
6.1 Lille Lundtoft
6.2 Pararak - Tørsbøl
6.3 Jordbro - Tørsbøl
6.5 Kværshede - Damkrog
6.5.2
6.5.4
6.7 Kværs Skovbæk
7.1 Gadekær - Storskifte
7.0 Bjerndrup Mølleå
7.2 Kværsløkkebæk
7.3 Gadbjerg - Huldam
kvl 5 F, Holbæk
7.4 Grønbæk
1.1 Grøngrøft Mark
1.1.2

326.1 Nybøl Bæk
326.1.1 Tilløb til Nybøl Bæk
326.2 Fiskbæk
326.3 Lakjær Vandløb
326.4 Tilløb til Adsbøl Bæk
326.5 Tilløb til Adsbøl Bæk
326.6 Tilløb til Adsbøl Bæk
326.7 Tilløb til Adsbøl Bæk
328 Overløb fra Nalmadebro Bæk
329 Nalmadebro Bæk
329.1 Hejremose bæk
329.2 Hundsbjerg Bæk
330 Kirmajbæk
331 Fuglkærbæk
331.1 Tilløb til Fuglkærbæk
331.2 Dalsgård Minde Bæk
332 Stranderød Bæk
800 Avimose
801
801.1 Tilløb til 801
900 Gejl Å Dyrhave-Hokkerup
900.1 Lille Lundtoft
900.2 Pararak
900.3 Jordbro
900.4 Kværshede
900.4.1 Tilløb til Kværshede
900.4.2 Tilløb til Kværshede
900.5 Kværs Skovbæk
901 Gadekær-Storskifte
902 Bjerndrup Mølleå
902.1 Kværsløkkebæk
902.1.1 Gadbjerg-Huldam
902.2 Holbæk
902.3 Grønbæk
903 Grøngrøft Mark
903.1 Tilløb til Grøngrøft Mark

Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Broager
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Gråsten/Sundeved
Gråsten/Sundeved
Sundeved
Gråsten
Gråsten/Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Sundeved
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten
Gråsten

Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Fællesregulativ, Broager Kommune, 1996
Regulativ for vandløbssystem nr. 2, 1998
Regulativ for vandløbssystem nr. 3, Bredbæk m. tilløb, 1994
Regulativ for vandløbssystem nr. 3, Bredbæk m. tilløb, 1994
Regulativ for vandløbssystem nr. 3, Bredbæk m. tilløb, 1994
Regulativ for vandløbssystem nr. 3, Bredbæk m. tilløb, 1994
Regulativ for vandløbssystem nr. 4, 1998
Regulativ for grænsevandløb nr. 1, Gråsten kommune nr. 6 Sundeved kommune, Adsbøl
Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Regulativ for tilløb i vandløbssystemet Adsbøl Bæk, 1997
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Augustenborg Kommune, 1997
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Enkeltregulativ, Bjerndrup Mølleå, 1995
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Intet regulativ
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999
Tillægsregulativ, Gråsten Kommune, 1999

* Nogle navne er nye navne qua at vandløb er blevet slået sammen, eller oprettet med nye navne fordi de reelt set tilhører nye oplande.
** For en del af vandløbene er der i perioden 1960-1970 udformet regulativer, som aldrig er blevet stadfæstet. Nordborg Kommune har på trods af den manglende stadfæstelse administreret vandløbene efter disse regulativer.
For vandløb markeret med tillægsregulativ, er det juridisk gældende regulativ et enkeltregulativ med dimensioneringen, mens de administrative bestemmelser, for hvilke f.eks. vedligeholdelsen udarbejdes efter, findes i tillægsregulativerne.
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1. Indledning
Fællesregulativet er en revidering og samling af de tidligere syv kommuners forskellige regulativer samt af
bestemmelserne for de tidligere amtsvandløb. Sammen med fællesregulativet skal der ligge en redegørelse
for grundlaget og konsekvenserne af de nye fællesbestemmelser.
Det er redegørelsens formål bl.a. at give overblik over baggrunden for, hvordan de nye fællesbestemmelser
er nået. De tidligere regulativtyper er nemlig ikke ens og er heller ikke ensartet med hensyn til de
administrative og vedligeholdelsesmæssige bestemmelser. I de fleste tilfælde vil en ny generel
fællesbestemmelse afvige fra bestemmelser i de tidligere fælles-, tillægs- eller enkeltregulativer.
Redegørelsens andet formål er at beskrive konsekvenserne af disse ændringer.
Der vil løbende blive udarbejdet enkeltregulativer for alle vandløb og vandløbssystemer i Sønderborg
Kommune. Redegørelsen omhandler derfor kun bestemmelserne i fællesregulativet. Vandløbenes skikkelse
og vandføringsevne er beskrevet i de gældende enkeltregulativer.
Tabel 1 Væsentlige punkter til sammenligningen af fællesregulativet og enkeltregulativerne.

Gyldighed

Fællesregulativ

Enkeltregulativ

Alle offentlige vandløb i Sønderborg

Specifikke vandløb eller vandområde

Kommune, samt delstrækninger af

med samme udløb i hav/sø

grænsevandløb

Vandløbenes skikkelse og

-

Indeholdt i hver enkel specifikke regulativ

Generelle bestemmelser inklusiv metoder

Beskrivelse af strømrendebredde,

og terminer

vandløbets skikkelse og antal

vandføringsevne
Vedligeholdelse

grødeskæringer osv., samt eventuelle
afvigelser fra metoder

Datagrundlag

Tidligere regulativer, erfaringsmæssig

Tidligere regulativer, opmåling,

praksis

erfaringsmæssig praksis

Tilsyn, kontrolopmåling

Generelle bestemmelser

Eventuelle afvigelser

Sejlads

Generelle bestemmelser

Eventuelle afvigelser

Vandløbsrestaureringer og –

-

Udførte projekter indarbejdes i de

reguleringer

specifikke regulativer

Hegn og kreaturvanding

Generelle bestemmelser

-

Beplantning og skyggegivende

Generelle bestemmelser

Eventuelle udpegninger af specifikke

vegetation langs vandløb

strækninger hvor beplantning skal
bevares

Udløb fra dræn og

Generelle bestemmelser

spildevandsledninger
Broer og andre bygværker samt

Beskrivelse af kendte eksisterende
forhold

Generelle bestemmelser

kabler og ledninger

Indeholder de faktiske positioner og
dimensioner

1.1 Samlet vurdering af fællesregulativet
Vandløbsmyndigheden vurderer, at de generelle fællesbestemmelser ikke ændrer vandføringsevnen eller vil
have afstrømningsmæssige og heraf økonomiske konsekvenser. Desuden vil bestemmelserne ikke have
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negativ indvirkning på miljøet eller de naturmæssige forhold i vandløbene i en sådan grad, at det kræver en
reguleringssag.
Hvis der alligevel opstår økonomiske konsekvenser, skal disse søges kompenseret via en reguleringssag.
Vandløbsmyndigheden vurderer også, at det reviderede fællesregulativ ikke vil ændre på forholdene i de
Habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder, som enten direkte eller indirekte berøres af vandløb omfattet
af fællesregulativet. Fællesregulativet vil heller ikke have betydning for de Bilag IV arter, der har yngle-, leveeller rastested i eller ved vandløbene.

2. Grundlag for Fællesregulativet
2.1 Oversigt over tidligere gældende fællesbestemmelser
I bilag C er der et skema over hver enkel bestemmelse i de tidligere fælles-, tillægs- eller enkeltregulativer.
Et tomt felt betyder, at der ikke findes en tilsvarende bestemmelse i et tidligere regulativ.
Da de tidligere regulativer spænder over mange år, findes der bestemmelser eller betegnelser i de nyere
regulativer, som ikke er at finde i de ældre regulativer, fx ændring fra A-F-målsætning til økologiske
tilstandsklasser baseret på DVFI-klasserne 1-7, fisk, planter og fysiske forhold.

2.2 Vandløb
Bilag A indeholder en liste over samtlige vandløb i de tidligere kommuner og amtsvandløb i Sønderborg
Kommune. Til hvert vandløb er listet et regulativ hvor de tidligere fællesbestemmelser står.

2.3 Rets- og plangrundlag
Grundlaget for regulativrevisionen er lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb, samt Miljøog fødevareministeriets bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27. juni 2016.
Derudover er der i fællesregulativet bestemmelser, som er udarbejdet på baggrund af erfaringsbaseret
praksis. Disse vil være beskrevet under de enkelte bestemmelser nedenfor.

2.4 Vurdering af konsekvenser for miljø, natur og afvanding
De administrative bestemmelser vurderes ikke at have konsekvenser i forhold til afvandingsinteresser eller
den miljø- og naturmæssige tilstand.

3. Konsekvenser af forslaget til fællesregulativ
3.1 Læsevejledning
Redegørelsen indeholder et kort resumé af bestemmelserne i fællesregulativet. Herudover bliver tidligere
bestemmelser gennemgået kort og eventuelle ændringer beskrevet. Til sidst er der en vurdering af
konsekvenserne ved ændringer i bestemmelserne med en forklarende tekst, hvor det er nødvendigt.
Bilag C indeholder en gennemgang af bestemmelserne i de tidligere regulativer.
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3.2 Administrative bestemmelser
De administrative bestemmelser afviger generelt ikke mellem de tidligere regulativer og det nye
fællesregulativ. Bestemmelserne er beskrevet i fællesregulativets afsnit 1 og 1.1; Sønderborg Kommune er
vandløbsmyndighed og ansvarlig for vandløbenes vedligehold, som det står i fællesregulativets
bestemmelser og i de gældende enkeltregulativer.
I de tidligere regulativer er der en vis variation i vandløbsmyndighedens vedligeholdelsespligt på rørlagte
vandløb og særligt ved udskiftning af rør. I fællesregulativet findes bestemmelserne i afsnit 3.6 og i
redegørelsen i afsnit 3.7.
Desuden er der i regulativerne for Nordborg, Augustenborg (2006), Sydals, Sønderborg, Sundeved og
Gråsten kommuner særlige bestemmelser for vedligehold af ”naturvandløb”. Da betegnelsen ”naturvandløb”
er kendt ugyldig, vil revisionen af enkeltregulativerne omfatte hele vandløbets skikkelse.

3.3 Grødeskæring
3.3.1 Metoder og omfang
I fællesregulativets afsnit 3.1 er der en gennemgang af metoderne til grødeskæring. Metoder til
grødeskæring kan være præciseret i grødeskæringsplanerne.
Grøden skæres efter de strømrendebredder, der er angivet i de enkelte regulativer. Hvis der i
enkeltregulativerne ikke er angivet en strømrendebredde, men kun skæring i fuld bundbredde, vil
strømrendebredden svare til den fulde bundbredde.
I en del vandløb i Sønderborg Kommune er vandføringen meget lav i sensommeren. Derfor er der risiko for
alt for lave vandføringer og vandstande til at sikre overlevelsen af smådyr og fisk. I takt med at vandføringen
falder, vokser der også sumpplanter ind i vandløbet fra vandløbets kanter og brinker. En egentlig udtørring
forekommer ofte. I sådanne vandløb vil det være hensigtsmæssigt at undlade at slå grøde eller fokusere på
skæring af sumpplanter for at holde på vandet og dermed opretholde den økologiske tilstand i vandløbene. I
gyde og opvækstområder for laksefisk bør man ikke reducere den største vanddybde til mindre end 10-15
cm.
Antallet af grødeskæringer fremgår af enkeltregulativerne. Grødeskæring sker ved en sommergrødeskæring
mellem 1. juni og 31. juli og ved efterårsgrødeskæring mellem 1. august og 15. oktober. Ved flere
grødeskæringer i et vandløb skal der gå minimum 3 uger mellem hver grødeskæring. Vandløb, der har en
bestand af gydende ørreder, er særligt sårbare i perioden 15. oktober – 1. juni. Her må der ikke finde
aktiviteter sted i vandløbet, som kan skade fiskebestanden. I den første del af perioden er det især
opgangen af gydende ørreder fra havet og til gydebankerne, der er kritisk. Senere i perioden er det æggene
og smoltens udvikling, der er sårbare overfor blandt andet sandvandring og iltmangel.

3.3.2 Tidligere bestemmelser
De tidligere grødeskæringsmetoder og -terminer fremgår af Bilag C.
For terminerne er bestemmelserne i fællesregulativet ændret i forhold til nogle af de gamle regulativer.
Grødeskæringsterminen startede i Augustenborg Kommune og i regulativerne for Sønderjyllands Amt
henholdsvis d. 1. maj og uden dato. Terminen sluttede for Augustenborg og Sydals Kommuner henholdsvis i
uge 48 og d. 31. oktober.
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Grødeskæringsmetoden har i de fleste tidligere regulativer været tilpasset målsætningerne af vandløbene. I
fællesregulativet står de generelle bestemmelser for al grødeskæring. Herudover bliver der lavet
grødeskæringsplaner for de enkelte vandløb, der har særlig biologisk relevans. Dermed vil de erfaringer, der
er oparbejdet for hvert vandløb, ligge til grund for grødeskæringsmetoden fremadrettet. Præciseringer til
fællesregulativets bestemmelser vil blive indarbejdet i enkeltregulativerne.
Fællesregulativets bestemmelser afviger ikke væsentligt fra grødeskæringsmetoderne i de gamle
kommuners regulativer eller fra regulativerne for Sønderjyllands Amt.

3.3.3 Konsekvenser
I forhold til tidligere regulativer, er det relativt få grødeskæringsterminer, der bliver kortere.
Grødeskæringsterminerne tager hensyn til perioden omkring høst, hvor landbruget har et særligt behov for
tørre marker. Vandløbenes vandføringsevne vurderes ikke at blive negativt påvirket af ændringerne i
fælleregulativet.
Som udgangspunkt påvirker grødeskæring vandløbskvaliteten negativt. Vandføringsevnen bliver større. Jo
mere grøde der bortskæres, desto større er den negative påvirkning på planter, smådyr og fisk. Ved
grødeskæring sænkes vandstanden, strømmønstrene ændrer sig og den fysiske struktur, som planterne
udgør, bliver fjernet. Skjul for fisk og smådyr forsvinder, og substratet for smådyr og mikroorganismer fjernes.
Det vurderes at have en positiv effekt for den økologiske tilstand af vandløbene, at grødeskære udenfor
fiskenes sårbare perioder.
Vandløbsmyndigheden vurderer, at de grødeskæringsmetoder, der er beskrevet i fællesregulativets
bestemmelser, ikke har nogen konsekvenser for vandføringsevnen eller natur- eller miljøtilstanden i forhold
til de gamle regulativer.

3.4 Slåning af brinkvegetation
3.4.1 Metoder og omfang
Som udgangspunkt slås vegetationen på brinkerne ikke. Undtaget er de tilfælde, hvor vegetationen er en
hindring for vedligeholdelsesarbejdet. Eller hvor der er risiko for, at brinkvegetationen ved nedvisning kan
nedsætte vandføringsevnen. Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at vegetation med stive stængler
begrænser vandløbets mulighed for at opnå målsætningen, kan de også blive fjernet. Bredejerne skal
bekæmpe invasive arter som kæmpebjørneklo efter gældende indsatsplan.
Det kan i nogle vandløb være hensigtsmæssigt at udnytte brinkplanternes skyggeeffekt først på sommeren,
særligt på syd- og østvendte brinker, for at holde grøden i vandløbet nede. Omvendt kan det være en fordel
at slå andre plantearter tidligt i sæsonen. Den invasive rød hestehov bortskygger for eksempel al
brinkvegetation og efterlader bare brinker efter nedvisning om efteråret. De bare brinker fører til større risiko
for erosion, og dermed kan der ske en tilsanding af vandløbet og eventuelle gydebanker.
En skæring af brinkerne i august-september vil ofte være mest hensigtsmæssig, når der er størst risiko for
store vandføringer herefter.
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3.4.2 Tidligere bestemmelser
De tidligere bestemmelser varierer en smule i deres ordlyd, se Bilag C, men i praksis er det meget lidt. For
dem alle gælder, at slåning af brinkvegetationen skal begrænses. Brinkerne skal kun slås af
afvandingsmæssige årsager, eller hvis der er mulighed for ustabilitet af selve brinken. I praksis har der
desuden været slået brinkvegetation, når den har været til hindring for vedligeholdelsesarbejdet. For Sydals
Kommune og i regulativerne for amtsvandløb er der også tilføjet mulighed for selektiv slåning af
dominerende arter på brinkerne. Det skal ske efter aftale med vandløbsmyndigheden.
For Nordborg og Augustenborg kommuner er det specifikt nævnt, at slåning af brinkvegetation bør foretages
i efteråret.

3.4.3 Konsekvenser
I fællesregulativet er slåningen af brinkvegetationen blevet ensartet og i langt overvejende grad uændret i
forhold til tidligere regulativer og praksis.
Vandløbsmyndigheden vurderer, at der ikke er nogen negativ påvirkning af afvandingsforholdene. Det kan
have en positiv effekt på vandføringsevnen og på natur- og miljøtilstanden at fjerne invasive arter og arter
med stive stængler.

3.5 Oprensning
3.5.1 Metoder og omfang
Bestemmelserne om oprensning findes i fællesregulativet i kapitel 4.3. Vandløbsmyndigheden oprenser, når
en kontrol viser, at regulativet ikke er overholdt (se fællesregulativet kapitel 3).
Typen af regulativ bestemmer forudsætningen for hvornår en oprensning startes. Man skelner mellem
regulativer med geometrisk skikkelse og regulativer med teoretisk geometrisk skikkelse. Nedenfor kan man
se, hvordan forholdene i vandløbet skal være, før en oprensning sættes i gang:
 For geometrisk skikkelse skal vandløbsbunden ligge mere end 10 cm over den regulativmæssige bund.
 For teoretisk geometrisk skikkelse skal det beregnede vandspejl for det opmålte profil ligge mere end 10
cm højere, end det beregnede vandspejl for den regulativmæssige profil ved sammenlignelig vandføring.
For at vurdere dette, skal de faktiske forhold opmåles.
Formålet med en oprensning er at sikre, at vandløbets vandføringsevne eller skikkelse opretholdes som
fastsat i regulativet for den pågældende vandløbsstrækning. Derfor må der som udgangspunkt ikke
oprenses dybere end til regulativmæssig bund. I mudret eller sandet bund er der mulighed for uddybning på
op til 10 cm under regulativmæssig bund.
Der må ikke fjernes sten og grus med mindre det er aflejringer af nedskridning eller erosion, ligesom høller
og stryg ikke må fyldes eller jævnes. Overhængende brinker må ikke beskadiges, da de er vigtige levesteder
for fisk og smådyr.
Ved en oprensning kan vandløbsmyndigheden etablere et midlertidigt sandfang nedstrøms for at undgå
sandudvaskning og –transport.

6

Sandfang vil blive tømt efter behov, og dette skal ske i samråd med berørte lodsejere. I forbindelse med
oprensning af sandlag i vandløb med fiskeinteresser, skal den biologiske konsekvens vurderes af
vandløbsmyndigheden, såfremt der skal tømmes udenfor perioden 1. juni til 15. oktober.
Oprensningen skal efter bestemmelserne foregå i perioden 1. maj til 15. oktober. Dette gælder ikke for
vandløb med fiskeinteresser, hvor der ikke må oprenses før 1. juni, da der stadig kan være sårbare æg og
smolt i vandløbene.
Vandløbsmyndigheden forbeholder sig ret til undtagelsesvis at oprense uden for den fastlagte termin og
uden opmåling.

3.5.2 Tidligere bestemmelser
I de tidligere regulativer sættes perioden for oprensning meget forskelligt; fra ingen termin, juli - august
(Nordborg kommune), 15. august – 1. oktober (amtsvandløb) og flere andre afgrænsede perioder (se Bilag C
for alle terminer). Generelt tilstræbes der i de tidligere regulativer, at oprensning sker i efteråret og på
tidspunkter, hvor det ikke medfører gener eller skader på afgrøder. For alle tidligere regulativer gælder, at
antallet af oprensninger skal begrænses, og oprensning kun sker efter opmåling eller ved vurdering.
Metoderne er ikke specifikt beskrevet i de tidligere regulativer. For Gråsten (1999) og Sundeved kommuner
skelnes mellem oprensning, der foretages manuelt og maskinelt. Ved manuel oprensning skal der kun
oprenses til regulativmæssige dimensioner, og ved maskinel maksimum 10 cm under regulativmæssig bund.
Generelt tillades der oprensning ned til 10 cm under regulativmæssig bund.
For alle tidligere regulativer gælder, at der ikke må oprenses sten og grus. Undtagelsesvis kan store sten
fjernes såfremt de hindrer den vandføringsevne, som er beskrevet i regulativerne.
I de tidligere regulativer bliver en oprensning igangsat, når en kontrol viser, at vandløbsbunden er forøget
minimum 10 cm. Eller hvis en opmåling viser en forringet vandføringsevne, der svarer til en forøget
vandstand på minimum 10 cm; Nordborg (regulativ 1 og 3), Augustenborg (2006) og Sydals (1998). Ved
sammenligning af vandspejle, skal kontrolmålingen foretages i den grødefri periode, som i de tidligere
regulativer er defineret lidt forskelligt (se Bilag C).
Som udgangspunkt bliver naturvandløb ikke oprenset. De fleste kommuner foretager dog årlig en
gennemgang for at vurdere, om det er nødvendigt at oprense.
Det oprensede materiale, fyldet, skal ifølge de tidligere regulativer spredes hhv.
 minimum 2 m fra vandløbskanten; Augustenborg (1997), Sydals, Sønderborg, Gråsten (1999),
 minimum 3 m fra vandløbskanten; Sundeved, Gråsten, amtsvandløb,
 5 m fra vandløbskanten; Broager eller
 ingen afstandsbegrænsning; Nordborg, Augustenborg (2006).
Der er også variation i tykkelsen på fyldet, idet ejer eller bruger ikke må sprede i mere end et 10 eller 15 cm
tykt lag.
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Figur 1. Skitsering af vandløbets tværprofil og kanter.

3.5.3 Konsekvenser
Ved oprensning afviger de tidligere regulativer alle fra hinanden på et eller flere punkter. I praksis er der dog
ikke de store forskelle - bortset fra tidspunkterne for oprensningen og forudsætningerne for igangsættelse.
Terminerne i fællesregulativets bestemmelser tager hensyn til mulige bestande af gydende fisk. Det har
dermed en positiv effekt på vandløbenes økologiske tilstand, når oprensningen ikke længere sker i den
sårbare periode for æg eller smolt.
Forudsætningen for at igangsætte oprensningen samles i en bestemmelse, der dækker både geometrisk
skikkelse og teoretisk geometrisk skikkelse. Tidspunktet for kontrolopmåling forud for oprensning vil være
beskrevet i enkeltregulativerne sammen med afstrømning og manningtal. Det giver bedre mulighed for at
sammenligne vandspejlsberegninger henover året og følge eventuelle aflejringer.
I fællesregulativet er det ikke muligt at grave dybere end til regulativmæssig bund. Det vurderes ikke at have
nogen effekt på afvandingsforholdene, da bestemmelserne om vandføringsevne skal overholdes ved
oprensning. Men en mindre forstyrrelse af bunden vurderes at have en positiv effekt på vandløbets miljø- og
naturmæssige tilstand.
Muligheden for at etablere et midlertidigt sandfang vurderes at have positiv indflydelse på vandløbets miljø-,
natur- og afvandingsmæssige forhold.
Fællesregulativets bestemmelser angående placering af fyldet, vurderes ikke at have nogen konsekvenser
for vandløbet. Minimumsafstanden på 2 m fra vandløbskanten vil være en mindre skærpelse for bredejere i
Nordborg og Augustenborg omfattet af 2006-regulativet, men en mindre lempelse i forhold til bredejere i de
resterende gamle kommuner. Overordnet set vil bestemmelsen i fællesregulativet være en lempelse.

3.6 Arbejdsbælter og adgangsforhold
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Arbejdsbælter er de arealer, der skal friholdes langs vandløbene, så personale kan komme til at udføre
vedligeholdelsesarbejde og tilsyn. Arbejdsbælterne er en nødvendighed for, at maskiner eller anden materiel
kan komme frem.
Desuden gælder vandløbslovens normale regler om 2 m bræmmer, som beskrevet i vandløbslovens § 69.
Lodsejere og brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbene, skal tåle gener ved anvendelse af
arbejdsbæltet til almindeligt vedligehold.
Fællesregulativets bestemmelser skelner mellem åbne og rørlagte vandløb i henhold til arbejdsbæltets
bredde. For åbne vandløb må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse etableres bygninger, hegn
m.m. nærmere end 8 m fra vandløbskanten og for rørlagte vandløb er afstandskravet til arbejdsbæltet 4 m
fra det rørlagte vandløbs ydre kant.
I forbindelse med åbning eller genåbning af vandløb kan vandløbsmyndigheden kræve, at der anlægges en
5 m bred overkørsel ved udløb i offentlige vandløb, så adgangsforholdene er intakte.

3.6.1 Tidligere bestemmelser
I de tidligere regulativer står arbejdsbæltet ikke specifikt beskrevet i en særlig bestemmelse for alle
kommuner. For Nordborg og Augustenborg (2006) kommuner står der under bestemmelsen om de
dyrkningsfrie 2 m bræmmer, at adgangen i forbindelse med vedligehold ikke må begrænses indenfor disse
bræmmer. For alle andre tidligere regulativer findes en bestemmelse om arbejdsbælter på maksimum 8 m.
Ved etablering af bygninger, hegn m.m. er der i de tidligere regulativer forskelle i minimumsafstanden til
vandløbets øverste kant (se Bilag C). For åbne vandløb varierer mindsteafstanden mellem 5 og 8 m samt 2
og 5 m ved rørlagte vandløb.
Ved åbning af rørlagt vandløb eller etablering af åbent vandløb med udløb i offentligt vandløb, er det
specificeret i de tidligere regulativer (bortset fra Nordborg og Augustenborg (2006) kommuner), at der skal
etableres en 4-5 m overkørsel. For Nordborg og Augustenborg (2006) er der kun bestemmelser, der følger
vandløbslovens regler om 2 m bræmmer. Her må adgangsforholdene ikke vanskeliggøres inden for disse
bræmmer. Det gælder også ved etablering af åbent tilløb.

3.6.2 Konsekvenser
Det nye fællesregulativ samler og ensretter de tidligere bestemmelser og er i overvejende grad i
overensstemmelse med dem.
Fællesregulativets bestemmelser vurderes ikke at have nogen konsekvenser for afvandingsinteresser eller
for den natur- og miljømæssige tilstand.

3.7 Rørlagte vandløb
Vedligeholdelse af rørlagte vandløb sker, når vandløbsmyndigheden vurderer, at der er et behov. Det kan
være fordi lodsejeren henvender sig om driftsproblemer eller at tilsyn eller inspektion viser, det er
nødvendigt. Vandløbsmyndigheden finder derefter ud af, hvad der skal ske.
Vedligeholdelse er rensning af riste, spuling og rodskæring af rørledninger samt i visse tilfælde udskiftning af
enkelte rørstykker. Desuden omfatter vedligeholdelsen af rørlagte vandløb tømning af sandfang som
beskrevet i afsnit 3.5.
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Vedligeholdelsen kan foretages hele året, med mindre nedstrømsliggende gydebanker e.l. bliver påvirket.
I forbindelse med kontrol af vandløb kan det være nødvendigt at have adgang til nedgravede brønde. Derfor
er lodsejere pligtige til at fritlægge nedgravede brønde, hvis vandløbsmyndigheden kræver det.

3.7.1 Tidligere bestemmelser
Generelt er der ikke tidligere bestemmelser i regulativerne, der lader vandløbsmyndigheden være ansvarlig
for udskiftning af små rørstrækninger som del af vedligeholdelsen. I praksis har vandløbsmyndighederne
vurderet i enkeltsager, om korte rørstrækninger skulle udskiftes som en del af vedligeholdelsesarbejdet. De
tidligere regulativer er ens i omfanget af vedligehold af rørlagte vandløb, der for alle kommuners
vedkommende er sket på baggrund af henvendelse eller egen kontrol.

3.7.2 Konsekvenser
Vandløbsmyndigheden vurderer, at fællesregulativets bestemmelser ikke har nogen konsekvenser for
vandløbenes natur- eller miljømæssige tilstand eller afvandingsmæssige interesser, da de i vid udstrækning
er i overensstemmelse med de tidligere regulativer.

3.8 Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger
Der er opsat måleinstrumenter, skalapæle, og afmærkninger m.v., som benyttes ved kontrolopmåling, tilsyn,
videnskabelige undersøgelser eller ved sammenligning med tidligere kontrolopmålinger. Hydrometriske
stationer kan måle vandstand, vandføring eller vandsammensætning.
Ingen af disse opsætninger må beskadiges eller fjernes, og skadevolder er erstatningsansvarlig.
Vandløbsmyndigheden kan påbyde bredejer eller bruger at retablere de beskadigede dele efter kommunens
anvisninger, hvis skadevolderen ikke er kendt.

3.8.1 Tidligere bestemmelser
Der er i alle tidligere regulativer bestemmelser, der omhandler fjernelse eller beskadigelse af anlæg og
foranstaltninger opsat i eller ved vandløbet. Ligeledes er det i de tidligere regulativer gjort klart, at
skadevolder er ansvarlig for retableringen, eller at det kan ske på skadevolders regning. Det er dog ikke
specificeret i regulativerne for Sønderborg, Sundeved eller Gråsten, at det også omfatter skalapæle,
måleinstrumenter og afmærkninger m.v.

3.8.2 Konsekvenser
Vandløbsmyndigheden vurderer, at fællesregulativets bestemmelser ikke har nogen konsekvenser for
vandløbenes natur- eller miljømæssige tilstand eller afvandingsmæssige interesser selvom de ovennævnte
regulativer ikke har været helt så detaljeret.

3.9 Sne og is i vandløbene
Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligehold. Bestemmelsen gælder alle åbne og rørlagte
vandløb. Der er ikke tidligere fjernet sne eller is fra vandløbene, så denne praksis fortsætter. Der har været
rejst spørgsmål til emnet, og derfor denne nye bestemmelse.

3.9.1 Tidligere bestemmelser
Fjernelse af sne og is er ikke nævnt i de tidligere regulativer.

10

3.9.2 Konsekvenser
Vandløbsmyndigheden vurderer, at fællesregulativets bestemmelser ikke har nogen konsekvenser for
vandløbenes natur- eller miljømæssige tilstand eller afvandingsmæssige interesser.

3.10 Tilsyn og kontrolmålinger
Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med de offentlige vandløb. Vandløbsmyndigheden eller dennes
repræsentant gennemgår 1 gang årligt alle de åbne offentlige vandløb for at vurdere behovet for
grødeskæring eller oprensning. Denne gennemgang kan ske som en del af den almindelige drift. For alle
tilsyn gælder, at lodsejere, bredejere og interesserede kan deltage.
Mindst hvert 10. år kontrollerer vandløbsmyndigheden om vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne er
overholdt. Dette sker ved pejling, opmåling eller ved måling af samhørende værdier for vandstande og
vandføringer. Ekstra kontrol af vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne kan ske, hvis
vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for det. Det er vandløbsmyndigheden, der bestemmer
metode og omfang af kontrol.
Rørlagte strækninger bliver gennemgået mindst hvert 10. år. Det sker ved inspektion af synligt tilgængelige
brønde samt ind- og udløb.
Ud over de planlagte tilsyn og kontrolmålinger, kan vandløbsmyndigheden foretage tilsyn eller
kontrolopmåling af udvalgte strækninger på baggrund af konkrete henvendelser.

3.10.1 Tidligere bestemmelser
I de tidligere bestemmelser foregår tilsynene enten som 1-årige tilsyn (Sønderborg, Sundeved, Gråsten,
Sydals (1998)) eller så ofte som muligt (Nordborg, Augustenborg (2006)), eller der er ingen specifikke
bestemmelser (Broager, Augustenborg (1997), Sydals (2000), amtsvandløb).
For kontrolopmålinger er der for tidligere amtsvandløb bestemmelse om, at vandafledningen skal
kontrolleres hvert femte år, og kendte risikable strækninger skal opmåles hvert år. For Sydals (1998) er der
bestemmelse om kontrolmåling en gang om året for vandløb med regulativtypen geometrisk skikkelse. I de
øvrige tidligere regulativer er der ikke bestemmelser om frekvensen af kontrolmålinger. Nordborg,
Augustenborg (1997 og 2006) og Sydals (2000) har bestemmelse om, at en kontrolmåling af vandløbet er
gået forud for oprensning. Herudover har de fleste regulativer bestemmelser om revision efter 10 år.

3.10.2 Konsekvenser
Bestemmelserne i fællesregulativet er i vid udstrækning i overensstemmelse med tidligere regulativer. I
fællesregulativet skal alle åbne vandløb gennemgås hvert år. Bestemmelserne skal sikre et løbende tilsyn
med vandløbenes tilstand og at der altid er mulighed tilsyn på baggrund af konkrete henvendelser.

3.11 Sejlads
Sejlads er ikke tilladt på vandløbene i Sønderborg Kommune. Vandløbene er generelt små, og forstyrrelsen
fra sejlads ville være betydelig.
I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse kan det være nødvendigt for vandløbsmyndigheden eller dennes
repræsentanter og fiskerikontrollen at sejle på vandløbene. Desuden kan der være enkelte undtagelser, som
vil være beskrevet i de enkelte regulativer.

3.11.1 Tidligere bestemmelser
Sejlads har i de tidligere regulativer være forbudt bortset fra enkelte undtagelser.
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3.11.2 Konsekvenser
Vandløbsmyndigheden vurderer, at fællesregulativets bestemmelser ikke har nogen konsekvenser for
vandløbenes natur- eller miljømæssige tilstand eller afvandingsmæssige interesser.

3.12 Hegn og kreaturvanding
Vandløbsmyndigheden kan kræve hegn opsat for at undgå, at dyr træder brinkerne i stykker, og der sker
nedskridning i vandløbene. Placering af nye hegn skal følge reglerne for 2-meter bræmmer, så der minimum
er 2 meter fra vandløbets kant til hegnet. For de vandløb, der ikke er omfattet af reglerne om 2-meter
bræmmer, skal hegn placeres minimum 1 meter fra kanten.
Hvis hegnene står vinkelret på vandløbene, skal de forsynes med et 5 meter bredt led, så
vandløbsmyndigheden har adgang ved vedligehold, tilsyn eller lignende. Hegn må ikke uden tilladelse
krydse vandløbene.
Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand til græssende dyr på tilstødende marker med mulepumpe,
vindpumpe eller ved mindre el-/solcelledrevet pumpe. Vandindtaget skal være tydeligt afmærket over
vegetationen, så det ikke ødelægges i forbindelse med vedligehold.

3.12.1 Tidligere bestemmelser
Bestemmelserne om hegning og kreaturvanding er generelt ens i alle tidligere regulativer. Der er
bestemmelser om placering af hegn minimum 1 m fra vandløbskanten, og bestemmelser om, at hegnet skal
være fjernet forud for vedligeholdelsesarbejderne.
I alle regulativer er det tilladt at oppumpe vand til vanding af græssende dyr med mulepumpe eller
vindpumpe. I enkelte regulativer er det specificeret, at vandindtaget skal forsynes med tydelig afmærkning
og at det ikke må være til gene for vandets frie løb eller vedligeholdelsesarbejdet.

3.12.2 Konsekvenser
Bestemmelserne er i vid udstrækning overensstemmende og vurderes ikke at have konsekvenser for
afvandingsmæssige interesser eller natur- og miljømæssige forhold.
De tidligere regler om, at hegnet skal opstilles minimum 1 m fra vandløbskanten, er ikke videreført for
vandløb med 2 m bræmmer, da det er i strid med vandløbslovens § 69.

3.13 Beplantning og skyggegivende vegetation langs vandløbene
Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes bestemmelser og skal altid
efterkommes.
Beplantning langs vandløb er en væsentlig faktor, som på godt og ondt kan påvirke et vandløb. I de åbne
vandløb kan beplantning give skygge og hermed reducere behovet for grødeskæring på en strækning.
Beplantning kan også stabilisere vandløbsbrinkerne, men kan vanskeliggøre maskinel vedligeholdelse af
vandløb og skygge de gode vandløbsplanter bort. På rørlagte vandløb kan beplantning medføre rødder i
rørene og forhindre vandets frie løb.
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3.13.1 Åbne vandløb
Bestemmelserne i fællesregulativet gælder for selve vandløbet samt for 2 meter bræmmerne.
Generelt må bredejere ikke uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden fjerne skyggegivende beplantning på
vandløbenes 2 meter bræmmer og brinker. Vandløbsmyndigheden kan kræve beplantningen fjernet i et indtil
8 m bredt arbejdsbælte langs vandløbet, hvis beplantningen hindrer vedligeholdelsesarbejdet eller mulighed
for tilsyn.
3.13.1.1 Tidligere bestemmelser
De tidligere regulativer er generelt ensartede mht. beplantning langs åbne vandløb. For alle regulativer
gælder det, at skyggegivende beplantning skal eller skal søges bevaret. En fjernelse kræver
vandløbsmyndighedens tilladelse. Desuden kræver det vandløbsmyndighedens tilladelse at plante indenfor
arbejdsbæltets bredde.
For Sønderborg, Sundeved, Gråsten (Tillægsregulativ og Adsbøl Bæk), Broager og for amtet gælder, at
vandløbsmyndigheden bortskaffer de grene, der er fjernet for at holde adgangsforholdene i arbejdsbæltet.
3.13.1.2 Konsekvenser
Fællesregulativet indeholder flere uddybende bestemmelser, men vandløbsmyndigheden vurderer, at det
ikke har nogen konsekvenser for afvandingsmæssige interesser eller natur- og miljømæssige forhold.

3.13.2 Rørlagte vandløb
Der må ikke plantes så tæt på rørene, at der er fare for beskadigelse eller tilstoppelse. Nyplantning skal ske
under hensyntagen til kendte drænudløb.
Der må ikke plantes nærmere end 4 meter fra rørmidten.
3.13.2.1 Tidligere bestemmelser
Alle tidligere regulativer, bortset fra Nordborg og amtet, har specifikke bestemmelser, der præciserer
minimumsafstanden til rørmidten i forbindelse med nyplantning. Afstanden varierer fra 2 – 5 meter.
3.13.2.2 Konsekvenser
Fællesregulativet ensretter bestemmelserne, så der er samme afstandskrav fra rørmidte til nyplantning for
alle vandløb. Vandløbsmyndigheden vurderer, at bestemmelsen i fællesregulativet ikke har nogen
konsekvenser i forhold til afvandingsmæssige interesser eller natur- og miljømæssige forhold.

3.14 Dræntilløb- og udløb
Som beskrevet i fællesregulativet gælder den fri dræningsret. I praksis kan retten dog være begrænset af
anden lovgivning, fredning eller bestemmelser. Desuden er der i regulativet krav til udformningen,
placeringen og eventuelt hydrauliske afværgeforanstaltninger.
Dræning i okkerpotentielle områder eller områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 forudsætter
tilladelse efter okkerloven eller naturbeskyttelsesloven. Her er en tilladelse efter vandløbsloven utilstrækkelig.
Det kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden, hvis udløbet placeres mindre end 20 cm over
regulativmæssig bund. Alle tilslutninger af dræn til rørlagte vandløb kræver en tilladelse til medbenyttelse fra
vandløbets eller drænets ejer. Vandløbsmyndigheden skal godkende medbenyttelsen.
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For alle tilslutninger af nye dræn eller retablering af gamle dræn gælder, at placeringen ikke må skade
vandløbet. I praksis vil det sige, at udløbet skal vinkles medstrøms, så der dannes medløb i vandløbet.
Samtidig må udløbet ikke vinkles ned imod bunden eller brinken, så det medfører erosion af vandløbets
brinker og bund.
Vandløbsmyndigheden stiller krav om sandfang eller sandfangsbrønde ved etablering af nye dræn og
afvandingsgrøfter. Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at der kan være uacceptabel hydraulisk belastning,
kan kommunen stille særlige krav til udledningen.

3.14.1 Tidligere bestemmelser
De tidligere regulativers bestemmelser siger alle, at etablering af nye dræntilløb skal lægges uden at gøre
skade på vandløbet eller brinkerne. Afstandskrav fra udløb til regulativmæssig bund varierer mellem 10 og
20 cm som minimumafstand.

3.14.2 Konsekvenser
Tilførsel af sand og jordpartikler er til stor skade i vandløbene. Aflejringer kan hæve bunden og resultere i en
ringere afvanding. Sandaflejringer forringer vandløbets naturtilstand. Tilsanding kan medføre, at insekter og
smådyr mister deres levesteder, og gydebanker bliver helt eller delvist ødelagt.
For at imødekomme eventuelle problemer med tilsanding af drænudløb ensretter fællesregulativet
bestemmelsen om minimumsafstand til regulativmæssig bund ved etablering af drænudløb.
Vandløbsmyndigheden vurderer, at bestemmelsen har en positiv effekt på afvandingsinteresser.
Kravet om, at sandfang eller sandfangsbrønde skal etableres minimum 8 m fra vandløbskanten, er fastlagt af
hensyn til den positive effekt afvandingsforholdene. Aflejringer af sand- og jordpartiker er desuden til skade
for både smådyr og gydende fisk i vandløbene. Placeringen minimum 8 m fra vandløbskanten gør færdsel
langs vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse lettere.
I praksis afviger bestemmelserne i fællesregulativet ikke betydeligt fra de tidligere regulativer bestemmelse
om ikke at lave skade på vandløbet.

3.15 Broer og andre bygværker, nyanlæg samt kabler og ledninger
Enkeltregulativerne indeholder oversigter over placering, beskrivelser og bestemmelser om dimensioner,
ejerforhold og vandføring på kendte broer og andre bygværker. Disse gælder stadig.

3.15.1 Vedligehold og ansvar
Vedligeholdelsen af broer og andre bygværker er bestemt af ejerforholdene, som er beskrevet i
enkeltregulativerne. Vandløbsmyndigheden vedligeholder de broer, bygværker m.v. der er ejet af
Sønderborg Kommune. Desuden vedligeholder vandløbsmyndigheden som udgangspunkt de bygværker,
der er opført af hensyn til tilgængelighed for vandløbspersonalet.
Ejer eller bruger vedligeholder øvrige bygværker. Vandløbsmyndigheden kan fjerne eller istandsætte
bygværker for ejerens regning, hvis vedligeholdelsen ikke er foretaget forsvarligt.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker indebærer også opsamling af grøde, grene eller andet, der samler sig.
Der er vedligeholdelsespligt hele året, da dette gøres for at opretholde den fri vandafledning.
Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller reducere vandføringsevnen.
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I forbindelse med vedligehold må passagemulighederne for fisk og smådyr ikke forringes.
Passagemuligheden skal derimod så vidt muligt forbedres.

3.15.2 Nyanlæg og ændringer
Nyanlagte broer eller andre bygværker samt krydsninger bliver skrevet ind i vandløbsregulativerne ved
efterfølgende revision.
Vandløbsmyndigheden skal give tilladelse før lægning af kabler, rørledninger og lignende under eller over
vandløbene samt ændringer eller etablering af nyanlæg, broer og andre bygværker. Brinksikringer er at
betragte som bygværker i vandløbene.
Generelt gælder det, at alle nyanlæg og ændringer ikke må være til gene for vandløbets afstrømning, natur
og miljø. Ansøger skal derfor dokumentere, hvilken betydning bygværket har for vandløbets afstrømning,
natur og miljø. Ansøgninger om etablering af nyanlæg eller ændringer bliver behandlet som en
vandløbsreguleringssag eller krydsningstilladelse.

3.15.3 Dimensioner for broer og andre bygværker
Ved etablering af nye broer og andre bygværker skal der dimensioneres med minimum 2-3 l/s/ha. Dette
gøres for at undgå, at broer eller bygværker kan fungere som prop i vandløbet, eller nedsætte
vandføringsevnen og dermed øge risikoen for oversvømmelse. Vandets frie løb må ikke hindres ved store
afstrømninger og fyldte vandløb.
Vandløbsmyndigheden kan stille krav til, at rørbroer udformes som en faunapassage, hvis det er biologisk
nødvendigt. Rørbroer på åbne vandløb skal altid graves med 1/5 – 1/3 af rørets diameter under
regulativmæssig bund.

3.15.4 Tidligere bestemmelser
Der er generel overensstemmelse mellem bestemmelserne om vedligehold og ansvar i det nye
fællesregulativ og de tidligere regulativer.
Bestemmelserne om nyanlæg og ændringer i de tidligere regulativer siger, at der ikke må anlægges
bygværker eller lignende, der strider mod bestemmelserne i regulativerne eller mod vandløbsloven.
Der er en lille variation i minimumsafstanden til vandløbskanten (5 – 8 m), før en tilladelse til etablering af
nyanlæg skal indhentes.
For alle regulativer, bortset fra Augustenborg (2006), gælder, at der så vidt muligt skal etableres en 4 - 5 m
bro over nye åbne tilløb eller tilløb, der ændres.

3.15.5 Konsekvenser
Bestemmelserne i fællesregulativet er hverken for vedligehold, ansvar eller i forbindelse med nyanlæg en
væsentlig ændring i forhold til tidligere regulativer.
I forhold til nyanlæg og dimensionering er der i fællesregulativet indarbejdet nogle generelle bestemmelser,
da det erfaringsmæssigt har vist sig at lette proceduren for godkendelse af etablering af nyanlæg. I praksis
er der ikke ændrede regler, hvad angår dimensionering.
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Ved specifikt at skrive en sikkerhedsfaktor på vurderes det, at fællesregulativets bestemmelse kan lede til en
positiv effekt på afvandingsmæssige interesser. Fællesregulativets bestemmelser om udlægning af
grusbund i nyanlagte rør, vurderes at have positive effekt på natur- og miljømæssige forhold.
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Oversigt over bestemmelser i fælles-/tillægsregulativer
Bestemmelse

Nordborg

Augustenborg - 1997

Augustenborg - 2006

Sydals, Fællesregulativ - 1998

Sydals, tillægsregulativ - 2000

Sønderborg

Hvilke vandløb gælder regulativet for

Alle kommunevandløb (-Ketting Nor Sluse, Mjelspumpekanal)

Alle kommune vandløb (- 2.5 (tilløb til Mjang Dam))

Se regulativ

H3, H35, H39, H59, H61, T1, T18, T19, T27, T39, L18, L75 og K5

Alle

Vedligehold af broer/overkørsler mm.
Eksisterende beplantning

Ejer/bruger
Søges bevaret i 2 meter bræmmen

Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens tilladelse for at fjerne
eller plante.

Ejer/bruger
Ejer/bruger
Søges bevaret i 2 meter bræmmen. Må ikke plante indefor Bevares i 2 m. bræmme. Må ikke plante indefor 5 m uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.
5 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

De vandløb der ikke er nævnt i fællesregulativ fra 1998
(samtT29/H70)
Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Må ikke plante indefor 5 m uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.

For rørlagt: der må ikke plantes så nær rørlagte vandløb, at der kan være For rørlagt: ikke tættere end 2 meter fra midte.
fare for beskadigelse.

For rørlagt: ikke tættere end 2 meter fra midte.

For rørlagt: ikke tættere end 2 meter fra midte.
For rørlagt: ikke tættere end 2 meter fra midte.

Vedligehold af rør og brønde

Kun spuling og og rensning, ikke udskiftning af enkelte rør

Kun på anmodning

Kun spuling og og rensning, ikke udskiftning af enkelte rør Kun når det findes påkrævet, efter anmodning fra lodsejere

Kun når det findes påkrævet, efter anmodning fra lodsejere

Grødeskæringstermin

1 maj - 30 september

Uge 24-29 og uge 36-48

1 maj - 30 september

1 juni - 31 oktober

Antal grødeskæringer
Grødeskæring af A-målsatte vandløb

max 2
Skæres i strømrende med le eller motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.

Normalt 1
Vedligeholdelse skal så vidt muligt undgås, og udføres så skånsomt som
muligt. Grødeskæring udføres med le nå forholdende tillader det.

max 2
Grødeskæring i naturlig strømrende med le,
motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.

1 juni - 31 oktober (skal passe til det enkelte vandløbsregulativs
fastsatte termin)
max 2

Grødeskæring af B1 og B2-målsatte vandløb

Skæres i strømrende med le eller motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.

Kun for B1: Manuel grødeskæring som udgangpunkt. Kantslåning kun når Grødeskæring i naturlig strømrende med le,
motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.
vandafledningsevnen kræver det

Grødeskæring af B3-målsatte vandløb

Skæres i strømrende med le eller motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.

Skæres i strømrendebredde, beskrevet i særbestemmelser. Dog
kan tagrør, pindsvineknop og dunhammer skæres i fuld
bundbredde

Skæres i strømrendebredde, beskrevet i særbestemmelser. Dog
kan tagrør, pindsvineknop og dunhammer skæres i fuld
bundbredde

Manuel grødeskæring som udgangpunkt. Kantslåning kun når
vandafledningsevnen kræver det
Grøde skæres i regulativmæssig bundbredde. Foretages normalt inden 1 november. Bugtet strømrende, i regulativmæssig bredde. Manuelt, undtagelsesvist
med maskine. Kan foretages med maskine op til regulativmæssig
bundbredde. Sideskråninger sikres, hvis der er fare for udskridning.

Grødeskæring i naturlig strømrende med le,
motormanuelt, undtagelsesvist med mejekurv.
Grøde skæres i regulativmæssig bundbredde. Foretages
normalt inden 1 november.

Fordeling af grøde

Fordeles ligeligt. Fjernes af brugere, eller spredes i ikke over 10 cm tykt lag inden 1 Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 2 meter fra kant, ikke
maj.
over 10 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest efter høst

Ligeligt på begge sider, eller kommunen fjerner.

Brinkvegetation

Slåning bør begrænses, og ikke finde sted om sommeren. Bør gøres i efteråret.

Vedligehold - Natur vandløb

Ingen fastlagt vedligeholdelse. Årlig gennemgang. Grødeskæring kan foretges af
miljøhensyn.

Vedligehold - geometrisk skikkelse

Oprenses når der er en forringelse af vandføringsevnen svarende til 10 cm hævet
vandspejl i den grødefri periode (1. oktober til 30. april). Kontrolleres og vurderes
en gang årligt. Oprensning foretages juli - november.

Oprensning

Max 10 cm. under regulativmæssig bund må oprenses. Kun sand og mudder. Kun i Kun ved mere en 10 cm. over regulativmæssig bund. Max 10 cm. under
strømrenden, Oprenses kun efter kontrolopmåling. REG:1 og 3: Oprenses kun ved regulativmæssig bund må oprenses. Kun sand og mudder.
forringet vandføringsevne svarende til 10 cm hævet vandspejl, efter
kontrolopmåling i grødefri periode (1. oktober til 30. april). REG 2: oprenses kun ved
vandføringsevne i grødefri periode svarende til mere en 10 cm. over
regulativmæssig bund.
Fjernes af brugere, eller spredes i ikke over 10 cm tykt lag inden 1 maj.
Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 2 meter fra kant, ikke
over 10 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest efter høst

Grødeskæring af øvrige vandløb

Oprenset materiale

Tidspunkt for oprensning

juli-august, evt. september (målsatte), indtil november (ikke målsat).

Skæres kun efter tilladelse fra VM. Slåning tilladt i bræmmer, men kun
med le.

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min2 meter fra
kant, ikke over 15 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest 8 dage
efter høst
Slåning bør begrænses, og ikke finde sted om sommeren. Kun når vandafledningsevnen er forringet. Dog kan dominerende
Bør gøres i efteråret.
arter fjernes.
Ingen fastlagt vedligeholdelse. Årlig gennemgang.
Gennemgås en gang årligt.Grødeskæring kun efter behov, i
Grødeskæring kan foretges af miljøhensyn.
perioden august-oktober.

Ingen dato.

Naturvandløb: Ved oprensning kun mudder og sand,
overhængende brinker må ikke beskadiges. Geom.skikk.:
Oprenses når der er en forringelse af vandføringsevnen på 10 cm.
Kontrolleres og vurderes en gang årligt. Må oprenses indtil 10 cm
under regulativmæssig bund, med samtidig indsnævring af
bundbredden.
Ligeligt på begge sider. Fjernes eller spredes af ejer/bruger Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min2 meter fra
i ikke over 10 cm tykkelse, inden 1 maj
kant, ikke over 15 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest 8 dage
efter høst
Juli-september, dog til november i ikke målsatte vandløb. Oprensning foretages fra 1 august til 31 oktober.
Oprenses kun ved forringet vandføringsevne svarende til
10 cm hævet vandspejl, efter kontrolopmåling i grødefri
periode (1. januar til 1. marts). Max 10 cm. under
regulativmæssig bund må oprenses. Kun sand og mudder.

Fjernes af VM

Fremmedlegemer

2 m efter vandløbsloven

Ligeligt på begge sider. Oplægges 5 meter fra brink.

Årlig gennemgang med fjernelse af spærringer mm.

Naturvandløb: Oprensning kun hvis der er fare for væsentlige
skader som følge af større aflejringer. Op til to årlige
grødeskæringe, fortrinsvist med hånd. Geom.skikk.: Oprensing
når bunden er 10 cm over regulativmæssig bund. Må oprenses
indtil 10 cm. under regulativmæssig bund.
Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min2 meter fra
kant, ikke over 15 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest 8 dage
efter høst
1. august til 31. oktober

grødeskæring i bund i naturlig bugtet strømrende inden
for regulativmæssig bundbredde. Brink vegetaion
beskæres kun når det er nødvendigt pga
afvandingsmæssige interesser.
Kun for geometrisk skikkelse: I nødvendigt omfang. Ned
til 10 cm under regulativmæssig bund. Overhængende
brinker søges bevaret, sten og grus undgås oprenset.

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min2
meter fra kant, ikke over 15 cm tykkelse, inden 1 maj.
ingen dato - søges gjort når det ikke giver skade på
afgrøder

Fjernes af VM inden 1. maj

Fjernes inden 1. maj, ligges på brink, hvorfra lodsejer/bruger
bortskaffer det
Efter vandløbsloven
max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 2 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe
eller vindpumpe.

Fjernes inden 1. maj, ligges på brink, hvorfra lodsejer/bruger
bortskaffer det
Efter vandløbsloven (i landzone)
efter høst
max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 2 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe
eller vindpumpe.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb kan
kræves forsynet med 4 meter bredt overkørsel.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb kan
kræves forsynet med 4 meter bredt overkørsel.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne
tilløb kan kræves forsynet med 5 meter bredt overkørsel.
Min 10 cm. fra regulativmæssig bund

Ikke tilladt
kontrolleres i forbindelse med tilsyn 1 gang om året (for
geometrisk skikkelse). Ikke fastlagt metode. Revision efter 10 år.

Ikke tilladt
Ingen bestemmelse om frekvens, men kontrol af geometrisk
skikkelse inden oprensning. Revision efter 10 år.

Ikke tilladt
Ingen bestemmelse om frekvens. Revision efter 10 år.

Ingen bestemmelse angående frekvens. Der kan rettes
henvendelsse.

Årlig gennemgang i marts/april måned, med henblik på
at fastsætte omfanget af vedligeholdelsesarbejdet.

Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for
beskadigelse/fjernelse skal betale retablering

Bestemmelse om beskadigelse af anlæg og
foranstaltninger. Ikke specifikt om skalapæle,
måleudstyr, bundpæle el.l.
Fritholdes fra 2 m. bræmme

2 m efter vandløbsloven
Skråningsafretning foretages ikke
2m
min 5 meter fra kant
2 meter fra rørmidte (beplantning)
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller vindpumpe.
Vandindtag skal være tydeligt afmærket

Efter vandløbsloven
Marts-april og september-oktober
max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 2 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant - etableres med 5 meter bredt led. Tilladelse til
oppumpning v mulepumpe eller vindpumpe. Vandindtag skal være
tydeligt afmærket og placeres så det ikke er til gene for vandets frie løb

Lægning af nye dræn

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Min 10 cm. over regulativmæssig
bund.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb forsynes med Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Min 10
5 meter bredt brodække. Min 20 cm over regulativmæssig bund.
cm. over regulativmæssig bund.
Spulevand fra dræn må ikke udledes i vandløbet.

Sejlads
Kontrolmålingsfrekvens

Ingen bestemmelser
Ikke tilladt, dog ved vandløbsvedligeholdelse
Opmåling inden oprensning. Ingen bestemmelse om frekvens. Revision efter 10 år. Opmåling inden oprensning. Ingen bestemmelse om frekvens - efter
henvendelse.

Ikke tilladt - dog særbestemmelser for VM
Opmåling inden oprensning. Ingen bestemmelse om
frekvens. Revision efter 10 år.

Tilsynsfrekvens

Så ofte som nødvendigt. Offentligt syn muligt i oktober og november.

Ingen bestemmelse angående intervaller. Der kan rettes henvendelsse.

Så ofte som nødvendigt. Offentligt syn muligt i oktober og kontrolleres 1 gang om året i forbindelse med vedligehold. Der
kan rettes henvendelsse.
november.

Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for beskadigelse/fjernelse skal
betale retablering

Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for beskadigelse/fjernelse Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for
skal betale retablering
beskadigelse/fjernelse skal betale retablering

2m
min 5 meter fra kant
2 meter fra rørmidte (beplantning)
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v
mulepumpe eller vindpumpe. Vandindtag skal være
tydeligt afmærket.

Kun når det findes påkrævet, efter anmodning fra
lodsejere
1. juni til 1. oktober

Fjernes af VM inden 1. maj

Dyrknings/plantefrit bælte
Udbedring af bygværker og skråningssikringer
Arbejdsbælte
Placering af bygninger mm. - åbne vandløb
Placering af bygninger mm. - rørlagte vandløb
Kreaturhegn og -vanding

Sprøjtemidler og gødning
Skalapæle, måleinstrumenter, afmærkninger mv.

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min2 meter fra
kant, ikke over 15 cm tykkelse, inden 1 maj eller senest 8 dage
efter høst
Kun nårbrinkernes stabilitet er forringet. Dog kan dominerende
arter fjernes.

Grødeskæring vurderes 2 gange årligt, og skæres i to omgange, i
juni-juli og august oktober.

Fjernes af VM
Bevares, hvis de ikke er til væsentlig gene for vandafledningen

Træer i vandløb
Sten, rødder mm. i vandløbet

Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens
tilladelse for at fjerne eller plante. VM fjerner grene fra
beskæring foretaget for at opretholde adgangsforhold.

Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for
beskadigelse/fjernelse skal betale retablering

Flyvehavre
Stemmeværker/opstemningsanlæg

2 meter.
Fortrinsvis når der ikke er afgrøder på markerne.
max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 2 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v
mulepumpe eller vindpumpe.

Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., der er udført af
hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker,
overkørsler, vandingsanlæg, fisketrapper med videre - påhviler de
respektive ejere eller brugere.

Nyanlæg, Broer og bygværker

Augustenborg Kommune opsamler det afskåret grøde, grene, slam og så
videre, der samler sig ved bygværkerne i fobrindelse med
grødeskæringen. Udenfor grødeskæringsperioden er ejerne eller brugerne
pligtig tilat optage den slam, grøde med videre, der samler sig ved
Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til bygværkerne, (vandløbslovens §27, stk 4).
vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.Vedligeholdelsen af øvrige
Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker, fisketreapper med videre, skal
bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsan-læg m.v. påhviler de
respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk sikres - eventuelt
forbedres.
grøde m.v., der samler sig ved bygværkene, jvf. vandløbslovens § 27, stk. 4.
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke etableres nærmere bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke etableres
end 5 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden vandløbsmyndighedens tilladelse. nærmere end 8 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.
Nye tilløb og tilløb der reguleres, skal forsynes med et 5 m bredt
brodække ved udløbet.

Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., der er
der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som del af
vandløbene.
del af vandløbene.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, overkørsler
og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller
brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den
slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf.
vandløbslovens §27, stk. 4.
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt og som
derfor kan være til gene for vandløbenes vandafledning,
kan istandsættes eller fjernes på vandløbsmyndighedens
foranstaltning og på brugerens hhv. ejerens bekostning
Broer, overkærsler, opstemningsanlæg el.l. må ikke
anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., der er
udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som del af
vandløbene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker,
overkørsler, stensætninger, støttemure, private diger og
vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene og grøde
m.v., der har samlet sig ved bygværker, jf. vandløbslovens §27,
stk. 4.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker,
overkørsler, stensætninger, støttemure, private diger og
vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene og grøde
m.v., der har samlet sig ved bygværker, jf. vandløbslovens §27,
stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller
istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på
ejerens bekostning

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller
istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på
ejerens bekostning

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer
m.v., der er udført af hensyn til vandløbene,
vedligeholdes som del af vandløbene.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer,
stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller
brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der
samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens §27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes
eller istandsættes på vandløbsmyndighedens
foranstaltning og på ejerens bekostning
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art
Nyanlæg af bygværker i landzone må ikke foretages på banketter i Nyanlæg af bygværker i landzone må ikke foretages på banketter i må ikke etableres nærmere end 8 m fra
en bredde angivet i lov om vandløb (9. juni 1982).
en bredde angivet i lov om vandløb (9. juni 1982).
vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke
etableres nærmere end 8 m fra vandløbsprofilets øverste kant,
etableres nærmere end 8 m fra vandløbsprofilets øverste kant,
Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt
uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
forsynes med 5 m ovenbredde ved udløbet.
Nye tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med Nye tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med
4 m ovenbredde ved udløbet.
4 m ovenbredde ved udløbet.

Sundeved

Gråsten, tillægsregulativ - 1999

Gråsten

Broager - fællesregulativ 1996

Amt

Alle - et regulativ for hvert vandløbsopland

Alle bortset fra: Adsbøl Bæk (samt tilløb), Nybøl Bæk, Lakjær
Vandløb, Bjerndrup Mølleå 7.0 og Kvl. 5 Holbæk
Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens tilladelse for at
fjerne. Må ikke plante indefor 5 m uden vandløbsmyndighedens
tilladelse. VM fjerner grene fra beskæring foretaget for at
opretholde adgangsforhold.

Adsbøl Bæk (samt tilløb), Nybøl Bæk og Lakjær Vandløb

Alle Kommunale

Kværsløkke Bæk (fra st. ca. 3400 til udløb), Bjerndrup Mølleå

Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens tilladelse for at
fjerne. Må ikke plante indefor 5 m uden vandløbsmyndighedens
tilladelse. VM fjerner grene fra beskæring foretaget for at
opretholde adgangsforhold.

Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens tilladelse for at fjerne. Må ikke
plante indefor 8 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse. VM fjerner grene fra
beskæring foretaget for at opretholde adgangsforhold.

Ejer/bruger
Bevares. Må ikke plante indefor 8 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse. VM
fjerner grene i forindelse med vedligehold

Renses kun når det er påkrævet. Enkelte rør kan udskiftes

For rørlagt: ikke tættere end 5 meter fra midte.
Kun på anmodning

For rørlagt: ikke tættere end 5 meter fra midte.
Renses kun når det er påkrævet. Enkelte rør kan udskiftes

1 juli - 1 oktober

01. juli - 15. oktober

1 juli - 1 oktober

Uge 24-29 + uge 36-41

max 2

Max 2

max 2

Efter behov - 4 gange årligt
I A-vandløb søges det undgået, ellers så skånsomt som muligt, med le hvor det er
muligt. Strømrende skræres kun i 1/3 bredde af bundbredden fastsat i
regulativet.
Slåes i ½ bredde af regulativmæssig bredde. Skal så vidt muligt foretages manuelt.
Kantslåning kan foretages hvis vegetationen nedsætter vandafledningsevnen.

Ejer/bruger
Bevares i 2 m. bræmme. Vandløbsmyndighedens tilladelse for at fjerne.
Må ikke plante indefor 5 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse. VM
fjerner grene fra beskæring foretaget for at opretholde adgangsforhold.
For rørlagt: ikke tættere end 5 meter fra midte.

For rørlagt: ikke tættere end 2 meter fra midte.
Vandafledningsevne kontrolleres hvert femte år. Hvis der erfaringsmæssigt er
risiko for aflejringer, kontrolleres hvert år.
Inden 15. september. Bjerndrup Mølleå: efter behov, 2 gange årligt inden 15. juni
og 15. september
1, med mulighed for ekstra skæring efter behov

Gråde skal skæres mellem ½ og 2/3 af regulativmæssig bredde. Kantvegetation
kan skæres, hvis det hindrer vandets frie løb.
2/3 af regulativmæssig bredde. Sideskråninger kan reguleres, hvis der er fare for
udskridning.

Ligeligt på begge sider. Oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor
en afstand af m 5 fra kant.

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

Ligeligt på begge sider. Oplægges ovenfor øverste vandløbskant
indenfor en afstand af m 5 fra kant.

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 5 meter fra kant, ikke over 10
cm tykkelse, inden 1 maj

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 3 meter fra kant, ikke over 10
cm tykkelse, inden 1 maj eller efter høst.

Kun hvis afvandingsmæssige interesser eller brinkernes stabilitet kræver
det.
Årlig gennemgang med fjernelse af spærringer mm.

Skæres normalt ikke

Kun hvis afvandingsmæssige interesser eller brinkernes stabilitet
kræver det.
Årlig gennemgang med fjernelse af spærringer mm.

Skæres kun efter tilladelse fra VM. Kun ved afvandingsmæssige problemer eller
brinkernes stabilitet risikeres.

Kun når vandafledningsevnen er forringet. Dog kan dominerende arter fjernes.

Naturlig bugtet strømrende, svarende til regulativmæssig bundbredde. Må
antage anden skikkelse, så længe vandføringsevnen opretholdes.

Naturlig bugtet strømrende, svarende til regulativmæssig
bundbredde. Må antage anden skikkelse, så længe
vandføringsevnen opretholdes.

Op til 10 cm. under reg. kote. ved maskinel, ellers kun til de fastsatte Kun i nødvendigt omfang, max 10 cm under regulativmæssig kote.
Kun i nødvendigt omfang, max 10 cm under regulativmæssig kote ved
Ved dyrkede arealer søges det gjort, hvor det ikke medfører skade
maskinel ellers til fastsatte dimensioner. Kun mudder sand og slam. (blå Å dimensioner. Ikke sten og grus. Foretages kun, hvis det er
nødvendigt for at opretholde vandafledningsevnen.
på afgrøder. Kun mudder sand og slam.
og Bovrup Bæk: ingen maskinel oprensning i stensatte
vandløbsstrækninger)

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 3 meter fra kant, ikke
over 10 cm tykkelse, inden 1 maj eller efter høst
ingen dato - søges gjort når det ikke giver skade på afgrøder

Kun når størstedelen af vandløbsbunden ligger 10 cm over regulativmæssig bund. Kun når aflejringer har reduceret vandføringsevnen svarende til bundhævning på
10 cm. højere end regulativmæssig kote. Kun sand, slam og mudder.
Ikke dybere end 10 cm. under regulativmæssig bund. Kun sand og mudder.
Overhængende brinker bevares.
Overhængende brinker søges bevaret

Fjernes af bruger efter høst, ellers inden 1. maj. Ligges min 2 meter
fra kant i max 10 cm tykt lag

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 3 meter fra kant, Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 5 meter fra kant, ikke over 10
cm tykkelse, inden 1 maj
ikke over 10 cm tykkelse, inden 1 maj eller efter høst

Ligeligt på begge sider. Fjernes af ejer/bruger, min 3 meter fra kant, ikke over 10
cm tykkelse, inden 1 maj eller efter høst.

ingen dato - søges gjort når det ikke giver skade på afgrøder

ingen dato - søges gjort når det ikke giver skade på afgrøder

Fjernes af kommunen inden 1. maj (Naturvandløb)
Søges bevaret.

1 august til 31 oktober

15. august til 1. oktober

Fjernes af kommunen
Bevares, hvis de ikke er til væsentlig gene for vandafledningen

Fjernes af VM
Søges bevaret (trærødder)

2 meter
I marts-april og september-oktober
max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 2 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller vindpumpe.

2 meter

Fjernes af VM
2 m. i landzone, 0,5 meter andre steder.
Når der ikke er afgrøder, fortrinsvist.
max 8 meter fra kant
min 5 meter fra kant
min 5 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller
vindpumpe.

1,5 meter fra kant (i by- og sommerhusområder)
max 8 meter fra kant
min 5 meter fra kant
min 5 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller
vindpumpe.

2 meter i landzone
Når der ikke er afgrøder, fortrinsvist.
max 8 meter fra kant
min 5 meter fra kant
min 5 meter fra rørmidte
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller
vindpumpe.

max 8 meter fra kant
min 8 meter fra kant
min 1 meter fra kant. Tilladelse til oppumpning v mulepumpe eller vindpumpe.
Vandindtag skal være tydeligt afmærket og må ikke placeres så til gene for
vandets frie løb eller vedligeholdelsesarbejdet.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb forsynes med Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker
5 meter bredoverkørsel. Min 10 cm over regulativmæssig bund.

Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb forsynes Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb forsynes med 5 meter Ligges uden skade på vandløbet og dets brinker. Åbne tilløb kan kræves forsynet
med 5 meter bredoverkørsel. Min 10 cm over regulativmæssig bund. bredt brodække. Min 20 cm over regulativmæssig bund.
med 5 meter bredt brodække. Min 20 cm over regulativmæssig bund.

Ikke tilladt
Iingen bestemmelse om frekvens.

Ikke tilladt
Ingen bestemmelse om frekvens. Revision efter 10 år.

Adsbøl Bæk - det er tilladt at sejle på de yderste 250 m.
Ingen bestemmelse om frekvens. Revision efter 10 år.

Ikke tilladt
Ingen bestemmelse om frekvens.

Ikke tilladt - dog særbestemmelser for lodsejere og myndigheder
Vandafledningsevne kontrolleres hvert femte år. Hvis der erfaringsmæssigt er
risiko for aflejringer, kontrolleres hvert år.

Gennemgang 1 gang årligt, normalt i august

1 årligt tilsyn, normalt i juli måned

Gennemgang 1 gang årligt, normalt i august

Ingen bestemmelse om frekvens. Det er muligt at rette henvendelse.

Ingen bestemmelse om frekvens.

Bestemmelse om beskadigelse af anlæg og foranstaltninger. Ikke specifikt Bestemmelse om beskadigelse af anlæg og foranstaltninger. Ikke
om skalapæle, måleudstyr, bundpæle el.l.
specifikt om skalapæle, måleudstyr, bundpæle el.l.

Bestemmelse om beskadigelse af anlæg og foranstaltninger. Ikke
specifikt om skalapæle, måleudstyr, bundpæle el.l.

Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for beskadigelse/fjernelse skal
betale retablering

Må ikke anvendes indenfor 1 meter fra kant
Må ikke beskadiges eller fjernes. Den ansvarlige for beskadigelse/fjernelse skal
betale retablering

Fritholdes fra 2 m. bræmme

Fritholdes fra 2 m. bræmme

Fritholdes fra 2 m. bræmme

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der
er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som del af
vandløbene.

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der
er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som del af
vandløbene.

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er
udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som del af vandløbene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker,
overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og
og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens §27,
eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der har samlet sig stk. 4.
ved bygværker, jf. vandløbslovens §27, stk. 4.
Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker m.v. skal ske på en sådan
Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker m.v. skal ske på en sådan måde, måde, at passagemuligheder for fisk sikres, evt. forbedres.
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller
at passagemuligheder for fisk sikres, evt. forbedres. Bygværker, der ikke
istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på
vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på
ejerens bekostning
vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke etableres bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke
nærmere end 5 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
etableres nærmere end 5 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.
vandløbsmyndighedens tilladelse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker,
overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere
eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og
grøde m.v., der har samlet sig ved bygværker, jf. vandløbslovens
§27, stk. 4.

Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med 5 m Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes
ovenbredde ved udløbet.
med 5 m ovenbredde ved udløbet.

Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes
med 5 m ovenbredde ved udløbet.

Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker m.v. skal ske på en sådan
måde, at passagemuligheder for fisk sikres, evt. forbedres.
Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller
istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på
ejerens bekostning
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke
etableres nærmere end 5 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.

Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til
vandløbene, vedligeholdes som del af vandløbene.
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - såsom broer, stemmeværker, overkørsler
og vandingsanlæg, fisketrapper m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v., der samler sig ved
Flydende grøde der samler sig ved vandløbets bvygværker, skal fjernes af
bygværkerne, jf. vandløbslovens §27, stk. 4.
bygværksejerne. Både indefor og udenfor grødeskæringsperioden.
Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværk, fisketrapper m.v. skal ske på en sådan
måde, at passagemuligheder for fisk sikres, evt. forbedres.
bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke etableres
nærmere end 8 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.

Ejere af bygværker er forpligtet til at fjerne grene, grøde m.v., der hindrer vandets
frie løb.
Bygninger, bygværker og lignende anlæg af blivende art må ikke etableres
nærmere end 8 m fra vandløbsprofilets øverste kant, uden
vandløbsmyndighedens tilladelse.

Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med 5 m
ovenbredde ved udløbet.

Nye åbne tilløb og tilløb der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med 5 m
ovenbredde ved udløbet.

