
Information om arbejdsbælter langs offentlige vandløb 

 

Hvad er arbejdsbælter langs vandløb? 

Arbejdsbælter findes kun langs de offentlige vandløb. De fastlægges og beskrives i de enkelte 

vandløbsregulativer. Der er arbejdsbælte på begge sider af de offentlige vandløb. 

 

Et arbejdsbælte er normalt 8 meter bredt. Det strækker sig fra vandløbets øverste kant og ind 

på marken. Arbejdsbæltet omfattet således både 2 meter bræmmen samt 6 meter mere. 

 

Vandløbsmyndigheden og åmændene har ret til at færdes i arbejdsbæltet uden retskendelse. 

 

Hvad skal arbejdsbælterne bruges til? 

Arbejdsbæltet skal bruges som adgangsvej i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. 

Åmændene skal kunne køre langs vandløbet, og hvis der er behov for oprensning, skal de 

store gravemaskiner også kunne komme frem i arbejdsbæltet. 

 

Aktiviteter i arbejdsbæltet varsles ikke af vandløbsmyndigheden. 

 

Hvornår kører åmændene i arbejdsbælterne? 

Åmændene kører i arbejdsbælterne i forbindelse med de årlige grødeskæringer (skæringer af 

vandplanter) i alle de offentlige vandløb. Som regel er der 1 eller 2 grødeskæringer årligt, som 

foretages fra juni til november. I enkelte vandløb er der flere grødeskæringsrunder. 

 

Tidspunkterne står i regulativerne. 

 

Bredejerne skal tåle ulemper i forbindelse med kørsel og oplægning af grøde og opgravet 

materiale (fyld). Normalt forsøges ulemperne fordelt ligeligt på vandløbets to sider. 

 

Der kan enkelte steder være særlige forhold eller tinglyste særaftaler. 

 

Hvordan fastlægges arbejdsbælterne? 

Arbejdsbælterne fastlægges i regulativet for det enkelte vandløb. 

 

Nye regulativer fremlægges for offentligheden i først 8 ugers indsigelsesperiode og dernæst 4 

ugers klageperiode. Her har bredejerne mulighed for at komme med henholdsvis indsigelser og 

klager over blandt andet arbejdsbælternes bredde. 

 

Det vil ikke være muligt at undgå arbejdsbælter langs offentlige vandløb. 

 

Hvad må jeg i arbejdsbælterne? 

Du må gerne jordbehandle, dyrke og hegne på den del af arbejdsbælterne, som ligger uden for 

2 meter bræmmen. Det betyder, at du i et 8 meter bredt arbejdsbælte må dyrke de 6 meter, 

som ligger længst væk fra vandløb. Hegn skal forsynes med led, så åmændene uden 

problemer kan passere hegnet med deres maskiner. 

 

De 2 meter, som ligger tættest ved vandløbet, må hverken jordbehandles, dyrkes eller hegnes. 

 

Hvad må jeg ikke i arbejdsbælterne? 

Du må ikke anbringe bygværker, faste hegn uden led, beplante eller foretage udgravninger af 

permanent art i arbejdsbælterne, uden du har fået en tilladelse af vandløbsmyndigheden. 

 

En sådan tilladelse gives kun rent undtagelsesvis. 

 

 

 



Hvad skal jeg i arbejdsbælterne? 

Som bredejer skal du tåle, at det fornødne vedligeholdelsesarbejde udføres, samt at der 

transporteres materiel og maskiner på arbejdsbæltet. 

 

Alle bredejere er pligtige til at fjerne grøde og opgravet materiale. Du skal sprede det i et ikke 

over 10 cm tykt lag i arbejdsbæltet udenfor 2 meter bræmmen eller pløje det ned på din mark 

udenfor 2 meter bræmmen inden 1. maj hvert år. 

 

Det påhviler den enkelte bredejer selv at undersøge, om der er oplagt grøde og fyld, som skal 

fjernes eller spredes. Sker dette ikke, kan vandløbsmyndigheden give en skriftlig advarsel. 

Hvis den ikke følges, kan vandløbsmyndigheden udføre arbejdet og sende regningen til 

bredejeren. 

Alle bredejere er forpligtet til at beskære træer og buske i kanten af arbejdsbæltet, så grene 

og stammer ikke generer åmændenes kørsel i arbejdsbæltet. 

 

Hvis du ønsker at bygge eller plante i arbejdsbæltet, skal du have en tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden. 

 

Kan jeg få erstatning for kørsel i arbejdsbæltet? 

Du kan ikke få erstatning for kørsel i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbene. Hverken 

afgrødeerstatning, strukturskadeerstatning eller erstatning for ødelagte træer, buske og hegn. 

Du skal også selv sikre rørudløbene, og drænrør skal være lagt så dybt, at de ikke skades ved 

almindelig maskinkørsel i arbejdsbælterne. 

 

Kan jeg slippe for arbejdsbælter? 

Du kan aftale med de øvrige bredejere, at I vil foreslå vandløbsmyndigheden at omklassificere 

jeres vandløb fra offentligt til privat vandløb. 

 

Det er alene vandløbsmyndigheden, som kan afgøre om et vandløb skal være offentligt eller 

privat. Et forslag kan derfor godt blive afvist. 

 

Hvis vandløbsmyndigheden træffer afgørelse om at privatisere vandløbet, vil 

vandløbsregulativet falde bort. Dermed vil bestemmelserne om arbejdsbæltet også falde bort. 

Du og de andre bredejere vil derefter selv skulle vedligeholde vandløbet. Vedligeholdelsen skal 

uanset vandløbets klasse udføres, så hidtidige dimensioner eller vandføring opretholdes. 

Hverken mere eller mindre. 

 

Bemærk at vandløbslovens bestemmelser fortsat gælder for privatiserede vandløb. 

 

Hvilke love handler om arbejdsbælter langs vandløb? 

Vandløbsloven. Bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb. De enkelte vandløbs 

regulativer. 

Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk 

 

Her kan hentes yderligere oplysninger 

Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 

Telefon: 62 23 30 00. E-mail: met@svendborg.dk. 

 

På Svendborg Kommunes hjemmeside findes mere information om vandløb. 

www.svendborg.dk 

 


