
Information om hvordan vedligeholdelse udføres 
i de offentlige åbne vandløb 
 

Hvad består vedligeholdelsen af? 

Vedligeholdelsen er beskrevet i de enkelte offentlige vandløbsregulativer. 

 

Vedligeholdelsen består normalt af 1 eller 2 årlige grødeskæringer. 

 

Der kan suppleres med oprensning af løse aflejringer som sand og mudder. Det må kun ske, 

hvis forudgående opmålinger viser, at vandløbets dimensioner eller vandføringsevne ikke er 

overholdt. 

 

Hvem står for vedligeholdelsen af offentlige vandløb? 

Vandløbsmyndigheden står for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. 

 

Det praktiske arbejde udføres enten af eksterne entreprenører med erfaring i 

vandløbsvedligeholdelse eller af kommunens egne åmænd. 

Bredejere må ikke foretage vedligeholdelse af offentlige vandløb. 

 

Hvordan udføres grødeskæringen? 

Grøde kan skæres på flere måder: 

 

 Håndarbejde udføres med le eller motorle samt greb. Åmændene går nede i vandløbet, 

hvor de slår grøden og kaster den op på marken. 

 

 Maskinarbejde udføres med mejekurv. Mejekurven er monteret på en traktor, 

gravemaskine eller rendegraver. Køretøjet kører på marken i det arbejdsbæltet, der i 

regulativet er udlagt langs vandløbet. 

 

 Grødeskærebåd er en båd med påmonteret klippere. Grødeskæringen sker normalt ved 

at båden sejler mod strømmen, mens klipperne klipper i bund i strømrenden. 

 

Hvornår bruges håndredskaber, mejekurv og grødeskærerbåd? 

Håndredskaber bruges i mindre og i sårbare vandløb. Disse vandløb er ofte højt målsatte og 

skal behandles skånsomt for at bevare plante- og dyrelivet. 

 

Mejekurv bruges i større vandløb med stor vanddybde, i vandløb med meget blød bund og i 

vandløb med kraftig vækst af tagrør og pindsvineknop og i dybtliggende vandløb, hvor grøden 

skal løftes højt op. 

 

Grødeskærebåden bruges i de nederste dele af de største vandløb. 

 

Hvordan udføres oprensning? 

Ved henvendelser om ændrede dimensioner eller ændret afledning af vand, vil 

vandløbsmyndigheden få foretaget en opmåling af vandløbet eller strækningen. 

Der kan først blive tale om oprensning, hvis opmålinger viser, at vandløbets dimensioner eller 

vandføringsevne er ringere end beskrevet i regulativet. 

 

Vandløbsmyndigheden må ikke rense op, hvis regulativets bestemmelser er overholdt. 

Oprensning udføres normalt af en gravemaskine eller en traktor med påmonteret skovl. 

Fyldet, som graves op, indeholder sand, mudder, plantedele og planterødder. 

 

Hvad sker der med den afskårne grøde og det opgravede materiale? 

Den afskårne grøde lægges op på marken, som regel uden for 2 meter bræmmen. 

 

 

 



Fyldet (f.eks. sand og mudder), afskåret grøde og andet, der fremkommer ved almindelig 

vedligeholdelse, skal den person, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og 

bortskaffe fra vandløbets bredder uden erstatning. Fyldet skal spredes og pløjes ned på 

marken. 

 

Det vil normalt være de enkelte bredejere, men kan også være forpagtere, som skal fjerne det 

materiale, som er lagt op på marken. 

 

Hvis vandløbsmyndigheden ved tilsyn konstaterer, at materialet ikke er fjernet, vil bredejeren 

blive kontaktet. 

 

Skal jeg fjerne hegn og lignende, så åmændene kan vedligeholde vandløbene? 

I de enkelte vandløbs regulativer står bestemmelser om, hvorvidt bredejerne er pligtige til at 

fjerne hegn, hvis det er nødvendigt for vedligeholdelsen. 

 

Hvordan færdes åmændene under vedligeholdelsen? 

Åmændene må færdes frit i det arbejdsbælte, som er beskrevet i regulativerne. Arbejdsbæltet 

er normalt 8 m bredt regnet fra vandløbets øverste brinkkant og ind på marken. 

 

Åmændene må køre ned til vandløbene ved alle vejbroer. 

 

Der er også mulighed for at køre på markveje eller over marker efter aftale mellem åmændene 

og de enkelte bredejere. 

 

Hvordan kan jeg se, at åmændene arbejder for vandløbsmyndigheden? 

Åmændene er udstyret med en bemyndigelse til at udføre åmandsarbejde for 

vandløbsmyndigheden. Bemyndigelsen vises på forlangende. Bredejeren har således mulighed 

for at se, om en person har lov til at færdes langs vandløbet. 

 

Man kan også kontakte kommunen og få at vide, hvornår åmændene er i ens vandløb. 

 

Kan jeg få erstatning for skader i forbindelse med åmændenes arbejde? 

Skader som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med 

vedligeholdelsen kan ikke kræves erstattet. 

 

Fjernelse af hegn og lignende, som er nødvendigt for udførelse af vedligeholdelsen, kan ikke 

kræves erstattet. Der betales heller ikke godtgørelse for at fjerne hegn og lignende. 

 

Dokumenterede skader uden for arbejdsbæltet kan kræves erstattet efter lovgivningens 

almindelige regler. 

 

Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse? 

Vandløbsloven. 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 

 


