
Hvad må man ikke som bredejer ved et vandløb:

Offentlige og private vandløb:
Man må ikke ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller 
hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende arealer.

Man må ikke bortlede vandet fra vandløbet, forandre vandstanden 
eller hindre vandets frie løb.

Man må ikke anlægge nye vandløb uden vandløbsmyndighedens   
            godkendelse.

Man må ikke tilføre vandløbet faste stoffer, haveaffald, spildevand, 
okkerholdigt drænspulevand, eller andet der kan forurene vandet 
eller medføre aflejringer i vandløbet.

Man må ikke foretage beplantninger så nær rørlagte strækninger af 
vandløb, at der kan være fare for at rørledningen beskadiges eller 
tilstoppes.

Man må ikke dræne eller foretage udgrøftning i et okker-                                                 
           potentielt område.

Nye hegn må ikke opstilles inden for den 2 meter dyrkningsfrie 
bræmme langs vandløb og søer over 100 m2.

En overtrædelse af bræmmebredden kan medføre politianmeldelse og indberetning 
til Direktoratet for FødevareErhverv. Indberetning til kan medføre en nedsættelse 
af hektarstøtten. 
Bødestraf i øvrige tilfælde efter § 85.

Lovens fulde tekst kan læses på følgende mailadresse: 
www.naturstyrelsen.dk søgeord vandløbsloven

Yderligere information:

Bornholms regionskommune
Teknik & Miljø
Skovløkken 4
Tlf: 56920000
Internet: www.brk.dk
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Vandløbsloven på Bornholm
Bornholms Regionskommune er vandløbsmyndighed for vandløbene på 
Bornholm. Det er Teknik & Miljø i Tejn, der varetager de løbene opgaver 
efter vandløbsloven. 
Der er fastsat målsætning for ca. 950 km vandløb på Bornholm. 
Målsætningen beskriver, hvilke mål der er for naturtilstanden i hvert enkelt 
vandløb. De 950 km målsatte vandløb er yderligere opdelt i hhv. offentlige 
og private vandløb. Offentlige vandløb udgør 8 km (1 %), de resterende 
942 km (99 %) er private vandløb. Som bredejer er der forskellige pligter 
og rettigheder ved hhv. offentlige og private vandløb. Den efterfølgende 
gennemgang af vandløbsloven, med fremhævelse af de væsentligste 
punkter, er derfor opdelt i private og offentlige vandløb. De offentlige 
vandløbsstrækninger kan ses på http://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-
energi/Naturen/Sider/Søer-og-vandløb.aspx

Formål med vandløbsloven:
Med loven tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til 
afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og 
drænvand.

Med loven skal det sikres, at der ved gennemførelse af 
foranstaltninger efter loven tages hensyn til miljøet.

Hvor gælder vandløbsloven:
Vandløbsloven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, 
rørledninger, dræn, søer og damme.

Vandløbsloven gælder også for diger, broer og andre anlæg i             
           og ved vandløb

Hvilke pligter har bredejerne ved et vandløb:

Private vandløb:
Vedligeholdelsespligten påhviler bredejerne 
(Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinier for 
vedligeholdelsen se 
http://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/
Sider/Søer-og-vandløb.aspx for yderligere information, eller 
rekvirer pjecen ved Bornholms Regionskommune).

Offentlige vandløb:
Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler Bornholms 
Regionskommune. Opgaven varetages af Teknik & Miljø.

Offentlige og private vandløb:
Bredejere og brugere af tilstødende arealer skal tåle at for-
nøden vedligeholdelse udføres. Fyld, afskåret grøde og andet, 
der fremkommer ved almindelig vedligeholdelse, skal den, 
der bruger de tilstødende arealer, modtage og bortskaffe fra 
vandløbets bredder uden erstatning.

Sådan beregnes 2 m-bræmmer

2 m

Vandløbets øverste kant. 
derfra beregnes bræmmer på 2 meter

  

2 m

Der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs alle 
naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb. Dette 
gælder ligeledes for søer over 100 m2. For mere information 
om bræmmer: http://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-
energi/Naturen/Sider/Søer-og-vandløb.aspx 
Højt målsatte vandløb kan ses på www.brk.dk med betegnels-
en A og B målsat. 

Teknik & Miljø skal kontaktes inden trykspuling af dræn 
påbegyndes. Ved trykspuling skal sand, okker- og/eller 
slamholdigt vand opsamles inden udløb i vandløbet. 
Skyllevandet skal spredes på markerne.

Hvilke rettigheder har bredejerne ved et vandløb:

Offentlige vandløb:
Erstatningskrav kan ikke stilles af bredejere i forbindelse med 
udførelse af almindelig vedligeholdelse, kun i forbindelse 
med særlige skader.

Offentlige og private vandløb:
Grundvandet må sænkes på egen ejendom ved
udgrøftning eller dræning. Hvis arealet er omfattet af 
naturbeskyttelsesloven eller okkerloven, skal der indhentes 
godkendelse fra regionskommunen. For nærmere information 
om naturbeskyttelsesloven og okkerloven og områder 
omfattet heraf, kontakt regionskommunen, Teknik & Miljø.

Bredejeren må aflede såvel overfladevand som vand fra 
almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbene.

Benyttes arealer ved vandløb til græsning for løsgående 
husdyr, kan regionskommunen påbyde, at bredejerne 
anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn, og at 
vandingssteder graves uden for vandløbets profil og fraregnes 
dette


