
Hvordan gør jeg?
Hvis du ønsker at grave et nyt vandhul eller 
oprense/udvide et eksisterende vandhul, skal 
du først søge om lov. 

Søg kommunen om tilladelse, og husk at søge 
i god tid, da sagsbehandlingen kan tage et par 
måneder på grund af høringsfristerne.

Din ansøgning skal indeholde navn, adresse og 
kontakt telefonnummer samt kort med indteg-
ning af placering og udbredelse af vandhullet og 
angivelse af matrikel nummer, ejerlav og sogn.

Ansøgningsskema finder du på: 
www.svendborg.dk under Natur og Miljø.

Du kan finde kort på: 
http://kort.akort.arealinfo.dk/

Du har også mulighed for at søge om tilskud, 
se på: www.skovognatur.dk under 
Service/Tilskud/Vandhuller.

Yderligere information:
Hvis du vil vide mere om, hvordan du anlægger 
eller plejer et vandhul, kan du kontakte:

Svendborg Kommune
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6223 3444
mt@svendborg.dk

www.svendborg.dk

svb 1569

Hvad er et godt vandhul?
Et godt vandhul har:

- rent og klart vand

- store områder med lavt vand

- ingen udsatte fisk eller ænder

- en fritliggende placering uden skyggende træer

- mange arter af planter og dyr

- stor betydning for den biologiske mangfoldighed

- en stor herlighedsværdi for dig

 - brug for pasning og pleje, så det ikke gror til

Lav et vandhul 
og få mere natur
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Vandhullets form
Et lavvandet vandhul med flade skråninger giver 
det bedste vandhul, og det skal anlægges, så det 
falder naturligt ind i terrænet. 
Bredden og bunden skal være jævnt skrånende og 
ikke mere end maks. 30 grader. 
Det lave vand bliver hurtigt varmt og er ideelt for 
smådyr og frøer, og ikke egnet til fisk, som ellers 
ville æde både insekter og haletudser.

  Gode råd
-  Opgravet jord skal jævnes ud eller fjernes.

-  Der må ikke være dræntilløb til vandhullet, da de   
    tilfører for mange næringsstoffer.

 - Der bør være en 10-20 meter bræmme om vand-
    hullet, hvor der ikke dyrkes, gødes eller sprøjtes,   
    men der må godt gå græssende husdyr.

-  Plant ikke i eller omkring vandhullet, da plan-  
   terne hurtigt kommer af sig selv. Vil du gerne   
   have træer og buske, skal de plantes i en vis   
   afstand og kun på nord-/nordvestsiden, så de  
    ikke skygger over vandhullet. Plant kun hjemme-
    hørende arter og undgå pil!

-  Lav ikke en ø i vandhullet, det ser for unaturligt  
    ud og har ingen værdi for vandhullet.

- Opsæt ikke andehuse eller hegn og lad være     
    med at udsætte/fodre ænder, da det forurener  
    vandet meget.

- Udsæt ikke fisk, de æder det naturligt forekom-
   mende yngel fra insekter og padder. 

Hvorfor vandhuller?
Vandhuller har stor betydning som levesteder 
for mange planter og dyr som for eksempel frøer, 
fugle og insekter. Visse dyr tilbringer hele deres 
liv i vandhullet, mens andre er afhængige af vand-
hullet som yngle- eller drikkested. 
Hvis et nyt vandhul laves rigtigt, kan det blive et 
tilholdssted for mange forskellige arter, og det 
kan blive til stor glæde også for dig. 
I denne folder kan du finde gode råd og vejledning 
om, hvordan du skaber det bedst mulige vandhul.

Vandhuller nær anden natur
Når du vil grave et vandhul, er det vigtigt at tage 
hensyn til den omgivende natur. Det er naturligt at 
anlægge vandhullet i en fugtig lavning, og det er 
en fordel, hvis der i nærheden ligger læhegn, sten- 
eller jorddiger, vandløb eller udyrkede områder. 
De vildtlevende dyr kan vandre langs disse 
ledelinjer også kaldet spredningskorridorer til an-
dre vandhuller. Læhegn og stendiger er også gode 
overvintringssteder for frøer, tudser, salamandre, 
firben, snoge mv.


