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1. Indledning og formål
Dette fællesregulativ er udarbejdet af vandløbsmyndigheden i Aalborg Kommune.
Formålet med regulativer er at sikre, at vandløbsskikkelse og eller vandføringsevne fastholdes samtidig med at
dyre og plantelivet i vandløbet tilgodeses og beskyttes. Et regulativ beskriver de rettigheder og pligter der
gælder for vandløbsmyndigheden, lodsejere m.fl. ved vandløbene. Et regulativ er en myndighedsafgørelse, der
udmønter og beskriver vandløbslovens bestemmelser ved de offentlige vandløb.
Fællesregulativet er udarbejdet i 2019 som første led i en gennemgribende revision af vandløbsregulativerne
og af opdelingen i private og offentlige vandløb i Aalborg Kommune. Fællesregulativet indeholder de generelle
overordnede bestemmelser for vedligeholdelse og administration af de offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
Fællesregulativet skal læses sammen med de tekniske regulativer. De tekniske regulativer indeholder
specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte vandløb.
Formålet med opdelingen i et fællesregulativ og tekniske regulativer for de enkelte vandløb er for at gøre
bestemmelserne så enkle og overskuelige som muligt og for at opnå et ensartet serviceniveau mht. de
offentlige vandløb.




Fællesregulativet indeholder generelle bestemmelser og erstatter de tilsvarende bestemmelser i de
gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer. De generelle bestemmelser omhandler
bestemmelser om vandløbenes administration, forhold der er gældende langs vandløbene, herunder
krav til friholdelse af arealer, etablering af bygværker o. lign. Desuden fastlægges regler for sejlads på
vandløbene.
Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke bestemmelser for de enkelte vandløb dvs. de enkelte
regulativer er stadig gældende for de specifikke forhold for det enkelte vandløb, indtil der er
udarbejdet nye tekniske regulativer for vandløbet. Bestemmelserne i de tekniske regulativer
omhandler krav til vandføringsevne eller dimensioner og hvordan vedligeholdelsen udføres, herunder
oprensning og grødeskæring for det enkelte vandløb.

2. Grundlaget for regulativet
Dette fællesregulativ omfatter de offentlige vandløb i Aalborg Kommune, som er listet i bilag 1 og vist på
oversigtskort i bilag 3.
Fællesregulativet er udarbejdet på grundlag af:
· Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26. januar 2017).
· Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bek nr. 919 af 27. juni 2016).
· Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26. februar 1985.
· Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb.
· Eksisterende regulativer og fællesregulativer (vedtagelsesdatoer fremgår af bilag 1).
· Eksisterende tillægsregulativer (vedtagelsesdatoer fremgår af bilag 1)

Bestemmelserne i nærværende fællesregulativ ophæver og erstatter de tilsvarende bestemmelser i de
gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer fra de tidligere kommuner (Nibe, Sejlflod, Aalborg
og Hals kommuner) samt det tidligere Nordjyllands Amt.
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At fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i de hidtidige regulativer skal forstås sådan at hvor
der er en tilsvarende bestemmelse i et ældre regulativ om samme forhold, der gælder bestemmelsen i
fællesregulativet efter dets vedtagelse.
Fællesregulativet træder i kraft når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den 4 ugers klageperiode er
udløbet. Påklages fællesregulativet, vil dets ikrafttræden afvente klagemyndighedens afgørelse.
Vandløbsloven er det primære lovgrundlag for udarbejdelse af regulativer. Vandområdeplanen,
miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven, okkerloven, kystbeskyttelsesloven,
fiskeriloven og miljøvurderingsloven samt habitatdirektivet danner det øvrige lovgrundlag for regulativet.

3. Administrative bestemmelser
Aalborg Kommune er vandløbsmyndighed og administrerer og vedligeholder de offentlige vandløb.
Ændringer i og ved vandløbene må ikke foretages uden forudgående godkendelse af Aalborg Kommune.

3.1. Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af vandløbene udføres udelukkende af vandløbsmyndigheden.
Bredejer eller bruger af det enkelte vandløb må ikke på eget initiativ og uden forudgående tilladelse fra
vandløbsmyndigheden udføre nogen form for vedligeholdelse eller fysiske forandringer af vandløbet.
Med hensyn til de for vandløbene fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder henvises til afsnit 7 i
nærværende fællesregulativ.
Vandløbsmyndigheden kan, som en del af vedligeholdelsen, foretage mindre miljøforbedrende tiltag i de
enkelte vandløb så som placering af større sten, udlægning af grus eller dødt ved samt fjernelse af mindre
spærringer for at skabe fri passage for fisk og smådyr. Tiltagene skal kunne foretages indenfor bestemmelser i
det tekniske regulativ for det enkelte vandløb, herunder kravene til dimensioner eller vandføringsevne, samt
accept fra de berørte lodsejere. Alle andre tiltag behandles efter reglerne i vandløbslovens kapitel 6 eller 8, der
omhandler regulering og restaurering af vandløb.

3.2. Bygværker
Godkendte bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til det enkelte
vandløb, vedligeholdes af vandløbsmyndigheden som en del af den faste vandløbsvedligeholdelse.
Øvrige bygværker, såsom vejbroer, anløbsbroer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg, pumper og
turbiner m.v. vedligeholdes af ejer og/eller bruger. Ejer eller bruger har pligt til at optage slam og grøde m.v.,
der samler sig ved bygværker.
Ved styrt og stemmeværker skal reglerne om ålepas og afgivelse af frivand efter fiskeriloven være overholdt.
Vandløbsmyndigheden kan ved påbud kræve, at bygværker, der ikke vedligeholdes, fjernes. Hvis påbud ikke
efterkommes kan vandløbsmyndigheden istandsætte eller fjerne bygværket for ejernes regning.
Vandløbsmyndigheden skal godkende enhver ændring af eksisterende bygværker/stemmeværker, samt anlæg
af nye bygværker.
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4. Bredejerforhold
4.1. Bræmmer
For alle naturlige vandløb og søer samt for kunstige vandløb og søer, der i henhold til vandområdeplanerne er
udpeget med miljømålet godt eller maksimalt økologisk potentiale, og er beliggende i landzone, gælder, at der
skal være 2 m brede dyrkningsfrie bræmmer langs det enkelte vandløbs åbne strækninger.
Derfor må dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring og anbringelse af hegn ikke foretages i en
bræmme på 2 m langs vandløbet, se eksempel i figur 1.
Bræmmen måles fra vandløbets øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod
vandløbet og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses hvilke vandløbsstrækninger der er omfattet af bestemmelserne om
2 meter bræmmer http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/vandloeb

Figur 1. Eksempel på 2 m-bræmmer i et vandløb (Kilde: Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen 2007).

4.2. Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb
I et bælte på 8 meter på begge sider af åbne og rørlagte vandløb skal ejere og brugere acceptere det
nødvendige vedligeholdelsesarbejde, herunder transport af materiel og maskiner.
I arbejdsbæltet må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse opføres bygværker, faste hegn, beplantning
eller andre anlæg af blivende art til gene for vandløbsvedligeholdelsesarbejdet.
I arbejdsbæltet skal ejer og bruger tåle at der oplægges fyld, afskåret grøde og andet der fremkommer ved
sædvanlig vedligeholdelse.

6/18

Skader som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs det enkelte vandløb i forbindelse med
vedligeholdelse kan ikke kræves erstattet. Der kan ydes erstatning for afgrødetab, hvis der opstår et behov for
kørsel over et dyrkningsareal for at nå frem til vandløbet. Hvis der i øvrigt under vedligeholdelsesarbejdet
påføres ejere eller brugere skade eller ulempe, har ejeren/brugeren ret til erstatning efter lovgivningens
almindelige regler.
Til brug for transport af vedligeholdelsesmateriel langs vandløbene skal nye tilløb og omlægning af gamle tilløb
forsynes med mindst 6 meter bredde overkørsler.

4.3. Hegning, kreaturvanding og vandindvinding
Der skal opsættes forsvarligt hegn langs vandløbet på arealer, der bruges til afgræsning for løsgående husdyr,
hvis disse medfører skader på vandløbet. Tvivlstilfælde afgøres af vandløbsmyndigheden.
Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om hegning med nærmere angivne vilkår.
For vandløb omfattet af bræmmereglerne i pkt. 4.1 skal hegnet placeres udenfor 2 meter bræmmen med
mindre vandløbsmyndigheden træffer særskilt afgørelse.
For vandløb der ikke er omfattet af bræmmereglerne skal hegnet placeres 1 meter fra vandløbets øverste kant
med mindre vandløbsmyndigheden træffer særskilt afgørelse.
Ejere eller bruger er pligtig at fjerne hegn der er til gene for vandløbsvedligeholdelsesarbejdet efter
meddelelse fra vandløbsmyndigheden og med en frist på 2 uger.
Hegn vinkelret på vandløbet skal være forsynet med et 5 meter bredt led, således det er muligt at færdes langs
vandløbet med oprensningsmaskiner.
Skader og gener som følge af manglende fjernelse af hegn, er uvedkommende for vandløbsmyndigheden.
Såfremt der er specielle hegnsregler for et vandløb, vil det fremgå af de tekniske regulativer.
Det er tilladt bredejere at anvende vandet fra vandløbet til kreaturvanding eksempelvis med mulepumpe.
Anden vandindvinding er ikke tilladt uden tilladelse.
Af hensyn til vandløbsvedligeholdelsens udførelse skal vandindtaget være tydeligt afmærket med en til enhver
tid synlig markering. Beskadigelse af umarkerede installationer til vandindtag er vandløbsmyndigheden
uvedkommende.
Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til indretning af vandingssteder.
Sådanne vandindvindingssteder skal være indrettet uden for vandløbets profil og hegnet, således, at husdyr
ikke kan træde ud i vandløbet.
Nedenstående figur 2 viser et lovligt indrettet vandingssted.
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Figur 2. Eksempel på et lovligt indrettet vandingssted.

4.4. Ændringer i vandløbets tilstand
Ingen må bortlede vand fra det enkelte vandløb eller foretage foranstaltninger, som kan give anledning til, at
der sker en ændring af vandstanden, eller hindre vandets frie løb uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
Restaurering og regulering herunder rørlægning af vandløbet samt etablering, fjernelse og ændring af broer,
overkørsler og sandfang, kræver en godkendelse fra vandløbsmyndigheden.
Der må ikke etableres diger langs vandløbene eller etableres udpumpningsanlæg uden tilladelse fra
vandløbsmyndigheden.

4.5. Forurening af vandløbet
Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer mv., herunder haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan
forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Vand fra spuling af rør og dræn må ikke videreføres til vandløbet.
Nye eller ændrede udgrøftninger og dræninger af arealer der er udpeget som okkerpotentielle områder (klasse
I, II, III), må ikke påbegyndes før der foreligger en godkendelse efter okkerloven.

4.6. Drænudløb, rørledninger mv.
Udløb fra drænledninger og drængrøfter skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på
vandløbet.
Hvis udløb fra eksisterende drænledninger eller drængrøfter giver anledninger til væsentlige sandaflejringer i
vandløbet, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejere at etablere renseforanstaltninger.
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Ved lokale aflejringer i vandløbet foran drænudløb, er det tilladt for bredejeren at friholde udløbet ved en
skånsom oprensning ned til den regulativfastlagte bundkote, som fremgår af det tekniske regulativ.
Oprensningen kan udføres hele året. Ved større aflejringer kontaktes vandløbsmyndigheden.
Drænudløb bør ompakkes med sten, for at undgå beskadigelse ved maskinel vedligeholdelse.
Vandløbsmyndigheden anbefaler at udløbet fra hoveddræn drejes mindst 30 grader i nedstrøms retning af
hensyn til friholdelse af drænet for aflejringer.
Bredejere må gerne forlænge eksisterende dræn til frit udløb i vandløbet for egen regning i de tilfælde, hvor
vandløbet naturligt har flyttet sig.
Ved nydræning skal drænsystemet indrettes således, at det kan renses uden risiko for udledning af sand, okker
o. lign. til vandløbet. Dette kan evt. ske ved samling af dræn i en rensebrønd eller et sandfang umiddelbart før
udløb i vandløbet. Rensebrønd og sandfang skal placeres minimum 8 m fra vandløbets øverste kant.
Nye dræntilløb skal placeres med underkanten af røret mindst 10 cm over den regulativ fastlagte bundkote,
som fremgår af det tekniske regulativ. Vandløbsmyndigheden anbefaler dog, at bredejere placerer nye
dræntilløb med underkanten af røret mindst 20 cm over den regulativ fastlagte bundkote på de områder, hvor
det er muligt af hensyn til drændybden, for friholdelse af udløbet fra aflejringer.
Skader på drænudløb, som følge af almindelig vedligehold er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
Grøblerender med risiko for tilledning af større mængder sand, næringsstoffer, iltforbrugende stoffer mm. til
vandløbet må ikke etableres.
Udførelse af andre rørledninger, lægning af kabler og lignende, der skal krydse vandløbet eller nedlægges i
bunden, kræver godkendelse af vandløbsmyndigheden.

4.7. Beskadigelse og påbud
Vandløbsmyndighedens afmærkninger i eller ved vandløbet, f.eks. skalapæle og målestationer, må ikke
beskadiges eller fjernes. Hvis vandløbsmyndigheden skal genetablere afmærkninger i vandløbet, skal dette
arbejde betales af den, som har beskadiget eller fjernet afmærkninger.
Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand i vandløbet, hvis
vandløb, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet beskadiges, eller der foretages aktiviteter i strid med
vandløbsloven eller bestemmelserne i fællesregulativet.
Hvis der er fare for, at der kan ske betydelig skade på menneskers helbred eller på væsentlige økonomiske
interesser på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder,
kan vandløbsmyndigheden iværksætte nødvendige tiltag, uden at meddele påbud først evt. på den
forpligtigedes regning.

5. Sejlads
Enhver form for sejlads med motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, i vandløbene er forbudt.
Sejlforbuddet omfatter ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn.
Sejlads med ikke-motordrevne fartøjer, er tilladt i vandløb med en bundbredde på 2 meter eller mere.
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For vandløb omfattet af særskilte sejladsregulativer er bestemmelserne deri fortsat gældende.
I det tekniske regulativ for det enkelte vandløb kan der være fastsat bestemmelser, der udvider eller
indskrænker sejladsretten i forhold til ovenstående.
Retten til sejlads giver ikke ret til fiskeri fra fartøjet uden tilladelse fra bredejeren.
Retten til sejlads giver ikke ret til at betræde andres ejendom uden tilladelse fra ejeren.
Den, som spærrer for lovlig sejlads, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

6. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne
Vedligeholdelsen af vandløbene i Aalborg Kommune foretages enten efter krav til en fastlagt geometrisk
skikkelse eller efter krav til en vandføringsevne beskrevet ved en fastlagt teoretisk skikkelse, hvilket fremgår af
dimensionsskemaet i de enkelte tekniske regulativer. Aalborg Kommune har besluttet, at alle målsatte vandløb
vedligeholdes efter vandføringsevnen (teoretisk skikkelse). For ikke-målsatte vandløb vil Aalborg Kommune
foretage en konkret vurdering af, om der er forhold der gør at vandløbet skal have teoretisk skikkelse fremfor
geometrisk skikkelse. I forbindelse med den kommende revision af de tekniske regulativer vil de regulativer,
hvor vandføringsevnen er beskrevet ved QH kurver samt i naturvandløb uden dimensioner, blive ændret til
krav til teoretisk skikkelse.

6.1. Geometrisk skikkelse
For vandløb, der skal vedligeholdes efter geometrisk skikkelse, er skikkelsen beskrevet ved et trapezformet
tværsnit med angivelse af bundbredde, skråningsanlæg og bundkote. Vandløb med krav til en geometrisk
skikkelse skal overholde disse dimensioner.

6.2. Teoretisk skikkelse
For vandløb, der skal vedligeholdes ved vandføringsevne efter krav til en teoretisk skikkelse, er skikkelsen, som
for en geometrisk skikkelse, også beskrevet ved et trapezformet tværsnit med angivelse af bundbredde,
skråningsanlæg og bundkote. Modsat vandløb med geometrisk skikkelse skal vandløb med teoretisk skikkelse
ikke overholde disse dimensioner, men skal i stedet have en vandføringsevne svarende til den vandføringsevne
skikkelsen giver. Dette betyder, at vandløbets fysiske udformning har mulighed for at afvige fra den fastlagte
skikkelse, så længe den stadig har en vandføringsevne, der ikke bliver ringere end vandføringsevnen for den
fastlagte teoretiske skikkelse.
De specifikke bestemmelser for det enkelte vandløb mht. regulativtype, strømrendebredder og antal
grødeskæringer m.m. fremgår af det tekniske regulativ for hvert enkelt vandløb.

7. Vedligeholdelse
7.1. Generelt
Vandløb skal vedligeholdes, så den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved brug af eget mandskab.

10/18

Vandløbsmyndigheden afgør om vedligeholdelsesarbejdet skal udføres manuelt eller maskinelt. Dette betyder,
at hvis vandløbets fysiske/miljømæssige tilstand ændres over tid, kan vandløbsmyndigheden vælge at ændre
vedligeholdelsesmetoden fra år til år.

7.2. Ansvar for vedligeholdelse
Vandløbsmyndigheden vedligeholder de enkelte vandløb. Bredejere må ikke udføre nogen form for
vedligeholdelse af de offentlige vandløb.
Vandløbsmyndigheden vedligeholder den beplantning, der er etableret af vandløbsmyndigheden, som
skyggegivende beplantning på skråninger og i bræmmer.

7.3. Fordeling af udgifter
Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne til vedligeholdelse af vandløbet. Eventuelle afvigelser fra dette står
i det tekniske regulativ for det enkelte vandløb.

7.4. Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle
Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som bredejere og brugere skal tåle, søges
fordelt på begge sider af vandløbet. Ensidig oplægning af fyld mv. kan dog forekomme, hvor beplantning m.v.
forekommer på modstående bred, eller hvis terrænforhold eller andet efter vandløbsmyndighedens vurdering
gør det påkrævet.
Ved oprensning og grødeskæring med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og
venstre side af vandløbet fra år til år.
Den fyld m.v. der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse er ejere eller brugere pligtig at
fjerne eller at sprede mindst 2 m fra vandløbets øverste kant i et ikke over 10 cm tykt lag.
Det er den enkelte bredejers eller brugers pligt selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller
spredes. Oplagt fyld fjernes ellers spredes inden hvert års 1. maj. Undlader en bredejer eller bruger at fjerne
eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
Der henvises til de tekniske regulativer, såfremt der er særlige krav til håndtering af fylden.
Hvis der under vedligeholdelsesarbejdet påføres ejere eller brugere skade eller ulempe ud over det
nødvendige for udførelse af vedligeholdelsesarbejdet, har ejeren eller brugeren ret til erstatning efter
lovgivningens almindelige regler.

7.5. Grødeskæring
7.5.1 Grødeskæringsomfang
Vandløbsmyndigheden foretager grødeskæring inden for fastlagte terminer og skærer grøden efter fastlagte
strømrendebredder. Grødeskæring udføres i perioden 1. maj– 31. oktober. Antallet af grødeskæringer,
terminer og strømrendebredder er fastsat for de enkelte vandløb i de tekniske regulativer.
Bestemmelser for grødeskæring i søer og moser, som vandløbet gennemløber, fremgår i de tekniske
regulativer.
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På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan grøden drive
frit med strømmen og evt. opsamles på steder, hvor vandløbsmyndigheden vurderer, at det er
hensigtsmæssigt.
Grøde fra opsamlingspladser skal vandløbsmyndigheden fjerne fra vandløbets nærhed inden 24 timer.
Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for, at drivende grøde i forbindelse med grødeskæring ikke forvolder skade.
Vandløbsmyndigheden kan beslutte at undlade grødeskæring, hvis der ikke er grøde i strømrenden.

7.5.2 Grødeskæringsmetode
Vandløbsmyndigheden kan variere metoden for grødeskæringen fra år til år ved en kombination af at skære
grøden enten som netværksskæring eller i en samlet strømrendebredde. Ved grødeskæring kan
vandløbsmyndigheden således tage særlige hensyn til specifikke grødearter eller typer af vandløbsstrækninger.
Valg af metode afhænger af vandløbets miljømæssige og afstrømningsmæssige tilstand. Grødeskæringen skal
uafhængig af metode foretages på varierende måder, og så vidt muligt med fokus på bevarelse/fjernelse af
specifikke grødearter. Skæringen af grøde udføres i vandløbets naturlige strømrender og der skæres så vidt
muligt helt i bund. Umiddelbart efter skæringen skal stubben på fladevoksende grøde være under 10 cm og
pudedannende grøde må ikke rage mere end 10 cm op over bunden. For ægte vandløbsplanter, som i
strømrenden lægger sig langs bunden grundet vandløbets strømning, må længden af planterne gerne være
mere end 10 cm, så længe de ikke rager mere 10 cm op over bunden.
Hvis der ikke er naturlige strømrender, skal vandløbsmyndigheden forme disse i et bugtet forløb ved at
efterlade vegetationen langs siderne og ude i vandløbet som bræmmer eller grødeøer af varierende bredde.
Efter skæring skal der i vandløbet være en eller flere frie strømrender med en samlet strømrendebredde, som
angivet i grødeskæringstabellen i de tekniske regulativer. Strømrenderne skæres med en tolerance på -/+ 10
cm for strømrender under 1 meter og med -/+ 10 % af bredden af strømrender på 1 meter eller mere.

Strømrendeskæring
Ved anvendelse af strømrendeskæring skæres grøden i én samlet bugtet bane, som følger vandets naturlige
måde at strømme på.
Der kan efterlades grødepartier samt en grødebræmme i begge sider af vandløbet, hvor bredden tillader det.
Illustration af strømrendeskæring ses nedenfor i figur 3.

Figur 3. Eksempel på strømrendeskæring.

Netværksskæring
Ved netværksskæring skæres grøden i flere strømrender, som følger vandets naturlige måde at strømme
gennem mosaikker af grødearter og grødebevoksninger. Mængden af grøde reduceres ideelt set ved at skære
grødeøernes kanter eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skæres hele grødeøer bort således, at strømrenderne
mellem grødeøerne udvides.
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Der skæres eller udtyndes grøde i flere strømrender med en samlet bredde, der skal svare til
strømrendebredden anført i de tekniske regulativer.

7.6. Skæring af brinkvegetation
Slåning af vegetation på vandløbets brinker gennemføres kun, hvis der forekommer stivstænglet vegetation,
som kan være til gene for afstrømningen og/eller den miljømæssige målsætning.
Skæring af vegetation på brinkerne foretages som beskrevet i de tekniske regulativer for de enkelte vandløb.

Bekæmpelse af bjørneklo
Bredejerne er forpligtet til at foretage en bekæmpelse af bjørneklo, og der henvises til Aalborg Kommunes
indsatsplan for bjørneklo. Bredejeren skal ved sin tilrettelæggelse og udførelse af bjørneklobekæmpelse tage
højde for den efterfølgende vandløbsvedligeholdelse, hvor der kan forekomme kørsel og slåning af brinkerne.

7.7. Oprensning
Vandløbsmyndigheden vurderer, hvornår der er behov for at igangsætte en oprensning på grundlag af de
fastlagte kontrolmetoder, som er beskrevet i afsnit 8.1.1 og 8.1.2.
Oprensning foretages under hensyn til det enkelte vandløbs målsætning herunder udførelsestidspunkt.
Aflejringer skal senest 1 år efter de er konstateret være fjernet af vandløbsmyndigheden.
Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Grus- og stenbund, overhængende brinker, sten og rødder i
vandløbet skal så vidt muligt bevares. Opskydninger af bunden kan dog nødvendiggøre opgravning af grus- og
stenbund. I disse tilfælde reetableres grus- og stenbunden efter opgravningen.
Opgravning af aflejringer i vandløb med teoretisk skikkelse skal sikre en vandføringsevne svarende til den
regulativfastlagte. Vandløbsmyndigheden kan på delstrækninger fjerne løst aflejret sand til et
vandspejlsniveau, der ligger op til 20 cm under vandspejlsniveauet i det teoretiske vandløb, hvis dette kan virke
fremmende for at opnå/bevare miljømålsætningen. Der vil være tale om at efterligne de typiske
vandløbsformer med høller, stryg og naturlig anlæg. Omfatter oprensningen nedskredne brinker kan
vandløbsmyndigheden frit vælge hvorvidt oprensningen foretages i den ene eller begge sider af vandløbet.
Oprensningen kan understøtte en bedre formgivning/slygning af vandløbet.
Opgravning af aflejringer i vandløb med geometrisk skikkelse skal sikre at vandløbet har den bundkote,
bundbredde og anlæg som er beskrevet i regulativet. En oprensning udføres således, at der graves til den
regulativ fastlagte bundkote. Der kan accepteres en oprensning til maksimalt 20 cm under regulativ bundkote,
hvis der er tale om aflejret sand eller mudder. Oprensningen på tværs af vandløbet må ikke overstige den
regulativ fastlagte bundbredde. Ved oprensning under den regulativ fastlagte bundkote reduceres
bundbredden svarende til sideskråningernes anlæg. Se nedenstående principskitse i figur 4.
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Figur 4. Principskitse ved oprensning under regulativmæssige bundbredde.

Oprensningen udføres fortrinsvis med maskine.
Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig
forskydning.
Opgravet sand og mudder skal lægges minimum 2 meter uden for vandløbskanten.
Sne og is fjernes ikke.
Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan
vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger.

7.8. Vedligeholdelse af rørlagte strækninger
Vedligeholdelse af rørlagte strækninger omfatter renholdelse af rør og brønde samt udskiftning af enkelte
sammenstyrtede/itugåede rør med samme dimension af rør på en konkret kortere strækning. Hel eller delvis
udskiftning af rørlagte vandløb er ikke omfattet af vandløbsmyndighedens vedligeholdelse. Vedligeholdelsen
består af en spuling af rørene for sandaflejringer og tømning af sandfangsbrønde samt rodskæring. Oprensning
af brønde iværksættes, når sandfanget er fyldt op til niveau for ind- og udløbsrør i brønden. Spuling
iværksættes når der er aflejret sand i rørene i et niveau, der ligger over den regulativ fastlagte bundkote ved
ind- og udløb i ledningen.

7.9. Vedligeholdelse af sandfang
Vandløbsmyndigheden kontrollerer årligt sandfang og foretager tømning efter behov. Sandfang tømmes inden
de er helt fyldte af hensyn til sandfangenes funktion. Tømning kan foretages hele året.
Som udgangspunkt udjævnes det opgravede materiale lokalt og uden for 2-meter bræmmen. Det opgravede
materiale må ligeledes ikke spredes på arealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Aftaler og
godkendelser for de enkelte sandfang fremgår af det tekniske regulativ for det enkelte vandløb.

7.10.

Beplantning

Bestemmelser for vandløb der er omfattet af bestemmelserne i pkt.4.1 (bræmmevandløb)
Beplantningen langs de enkelte vandløb inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant bør af
hensyn til den grødebegrænsende virkning ikke fjernes.
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Vandløbsmyndigheden kan påbyde bredejere at bevare skyggegivende grødebegrænsende beplantning
inden for 2 meter bræmmen og i hele vandløbsprofilet.
Vandløbsmyndigheden kan etablere skyggegivende grødebegrænsende beplantning inden for 2 meter
bræmmen. Etablering af beplantningen skal ske gruppevis. Omkostningen til etableringen og den fremtidige
vedligeholdelse afholdes af vandløbsmyndigheden. Beplantning udføres, så vidt muligt, efter nærmere aftale
med bredejerne.
Bestemmelser for vandløb der ikke er omfattet af bestemmelserne i pkt. 4.1. (bræmmevandløb)
Beplantningen langs de enkelte vandløb inden for en afstand af 1 meter fra vandløbets øverste kant bør af
hensyn til den grødebegrænsende virkning ikke fjernes.

Vandløbsmyndigheden kan påbyde bredejere at bevare skyggegivende grødebegrænsende beplantning
inden for afstand af 1 meter fra vandløbets øverste kant og i hele vandløbsprofilet.
Vandløbsmyndigheden kan etablere skyggegivende grødebegrænsende beplantning inden for en afstand af 1
meter fra vandløbets øverste kant. Etablering af beplantningen skal ske gruppevis. Omkostningen til
etableringen og den fremtidige vedligeholdelse afholdes af vandløbsmyndigheden. Beplantning udføres, så vidt
muligt, efter nærmere aftale med bredejerne.
Generelle bestemmelser
Beplantning som ikke har en, grødebegrænsende skyggegivende virkning, og som er til gene for
vandløbsvedligeholdelsen kan vandløbsmyndigheden påbyde fjernet.
Hvis hele eller dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan
vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige fjernelse eller udtynding.
Vandløbsmyndigheden har kun pligt til at beskære/fjerne træer, buske og dødt ved i vandløbsprofilet i det
omfang, det hindrer opfyldelsen af det tekniske regulativs krav til skikkelse eller vandføringsevne.
Fældede træer og afskårne grene mv. oplægges primært på den side af vandløbet, hvor elementet har vokset,
hvorefter det er bredejerens ansvar at fjerne den afskårne vegetation. Træ, som er henlagt på den enkelte
bredejers ejendom, tilfalder denne og skal fjernes inden hvert års 1. maj.
Ved beplantning som ikke er etableret af vandløbsmyndigheden og hvor vandløbsmyndigheden vurderer, at et
væltet træ, busk eller lignende skal fjernes, er det bredejerens ansvar på anmodning at fjerne det. Bredejeren
afholder udgifterne i forbindelse med oprydningen.

8. Kontrol
8.1. Generelt
Kontrol af kravet til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne kan foretages på flere måder, og
vandløbsmyndigheden har til dette etableret en række vandstandsskalaer og målestationer i vandløbene. Disse
vandløbsafmærkninger anvendes i vandløbsmyndighedens løbende kontrol af vedligeholdelsen og kan også
anvendes af bredejere og øvrige.
Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst én gang hvert år inden 1. november, om vandløbet overholder det
regulativmæssige fastlagte krav til geometrisk skikkelse eller vandføringsevne beskrevet ved en teoretisk
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skikkelse. Kontrollen foretages ved aflæsning af skalapæle samt bundpejlinger og ved måling af vandløbets
bundbredde. I bilag 2, redegørelsen, er der nærmere beskrevet hvordan skalapælene anvendes ved kontrol.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt kravene til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne er opfyldt,
gennemføres en opmåling af vandløbet.
De fastlagte bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne er beskrevet i de tekniske
regulativer.
Når bredejere eller andre henvender sig med et ønske om kontrol af vandløbets geometriske eller teoretiske
skikkelse, vil vandløbsmyndigheden vurdere, om der er behov for opmåling/pejling af udvalgte strækninger.
Udførelse af kontrolopmåling/pejling kan ske i perioden efter årets sidste grødeskæring og frem til 1. maj det
efterfølgende år.

8.1.1 Kontrolmetode (geometrisk skikkelse)
Kontrol af vandløb med en geometrisk skikkelse består i at sammenholde kontrolopmålingen/pejlingen med
den geometriske skikkelse, som er angivet i dimensionsskemaet i det tekniske regulativ for det enkelte
vandløb. Dimensionsskemaet i de geometriske regulativer angiver den regulativbestemte bundkote,
bundbredde og skråningsanlæg.
Vandløbet skal oprenses, når kontrollen viser der er mere end 10 cm aflejringer over de fastlagte dimensioner.
Hvis der konstateres brinkudskridninger, træer eller lignende forhold, som begrænser den regulativmæssige
geometrisk skikkelse i vandløbet, oprenses eller fjernes disse.

8.1.2 Kontrolmetode (teoretisk skikkelse)
Vandløb med en teoretisk skikkelse skal vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets vandføringsevne
beskrevet ved en teoretisk skikkelse. Den teoretiske skikkelse fremgår af dimensionsskemaet i det tekniske
regulativ for det enkelte vandløb. Dimensionsskemaet angiver den teoretiske bundkote, bundbredde og
skråningsanlæg. Det tilstræbes af hensyn til vandløbets miljømål, at vandløbet henligger i en tilstand med
varierende bund- og dybde forhold.
Vandløbet kan således i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot skal vandføringsevnen i det faktiske
opmålte vandløb svare til vandføringsevnen i et teoretisk vandløb med dimensionerne angivet i skemaet. Et
eksempel på en teoretisk skikkelse ses nedenfor i figur 5.

Figur 5. Eksempel på en teoretisk skikkelse. Den røde skikkelse repræsenterer regulativets teoretiske skikkelse og den blå og
grønne skikkelse repræsenterer vandløbets opmålte skikkelse ved 2 forskellige situationer.
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Hvis der er tvivl om hvorvidt kravet til vandløbets vandføringsevne er overholdt foretages en opmåling.
Kontrollen består herefter i at vandløbsmyndigheden gennemfører en beregning af vandstandsniveauet for det
opmålte vandløb og det teoretiske vandløb beskrevet med den teoretiske skikkelse. Vandløbet skal oprenses,
hvis det beregnede vandspejl for opmålingen ligger mere end 10 cm over det beregnede vandspejl for den
teoretiske skikkelse.
Vandspejlsberegningen gennemføres ved tre forskellige afstrømningssituationer. Der bruges følgende
afstrømninger
1. En lille afstrømning til kontrol af den nedre del af vandløbsprofilet
2. En middel afstrømning til kontrol af den midterste del af vandløbsprofilet
3. En stor afstrømning til kontrol af den øvre del af vandløbsprofilet
For oplysninger om hvilke afstrømninger, der skal bruges i det enkelte vandløb, henvises til de tekniske
regulativer.
Der bruges et teoretisk Manningtal (modstandsradius) til vandspejlsberegningen for både det opmålte vandløb
og det teoretiske vandløb. Der anvendes det samme manningtal ved beregningen for det opmålte vandløb og
det teoretiske vandløb. Størrelsen på manningtallet er derfor ikke afgørende.
Ved kontrolberegning for det enkelte vandløb anvendes de Manningtal, der fremgår af de tekniske regulativer.

8.1.3 Kontrol af regulativets krav til grødeskæring
Vandløbsmyndigheden skal ved tilsyn sikre, at grødeskæringen er udført i henhold til regulativets krav til
termin og strømrendebredde. Strømrendebredden måles over vandløbsbunden. Strømrendebredden for det
enkelte vandløb skal være til stede, umiddelbart efter grødeskæringen er udført.
8.1.4 Kontrol af rørlagte strækninger
Kontrol af rørlagte strækninger foretages i forbindelse med tilsyn på den udførte grødeskæring minimum én
gang årligt. Ved ind- og udløb af rørlagte vandløbsstrækninger kontrolleres om der er aflejringer over
regulativmæssig bundkote og det vurderes, om der er aflejringer eller andet, der hindrer vandets frie løb inde i
røret. Brønde og sandfang kontrolleres og renses op efter behov. Ved spuling af rør skal sedimentet så vidt
muligt opsamles.

9. Offentligt syn og lodsejerdeltagelse
Tilsyn med de offentlige vandløb udføres af vandløbsmyndigheden.
Bredejere, vandløbslav, organisationer eller andre, der ønsker et offentligt syn, kan træffe nærmere aftale
herom med vandløbsmyndigheden.

10. Straf
Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jævnfør vandløbslovens bestemmelser.
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11. Revision
Regulativet revideres, når vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt. Vandløbsmyndigheden skal senest
efter 10 år foretage en vurdering af, om der er behov for en revision af fællesregulativet.

12. Ikrafttræden
Dette fællesregulativ har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive
indsigelser og ændringsforslag inden den [Dato for høringsfrist].
Regulativet er vedtaget af Aalborg Byråd, den [dato for vedtagelse] og har været offentliggjort i en 4 ugers
klageperiode fra xx til xx. Der er ikke indkommet klager hvorfor regulativet træder i kraft den [Dato].

Borgmester
Aalborg Kommune

Kommunaldirektør
Aalborg Kommune

18/18

