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3.1. VANDLØBETS SKIKKELSE. REGULATIVTYPE. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 3.1 

Regulativtype Afsnit Regulativtype 

Teoretisk geometrisk skikkelse 3.2 Teoretisk geometrisk skikkelse 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.1.1. GRØDESKÆRING. STRØMRENDEBREDDE. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.1.1. 

Metoder til grødeskæringer Af-

snit 

Metoder til grødeskæringer 

Grøde-

skæring i 

strøm-

rende  

Strøm-

rende-

bredde 

Tolerance  

for skæ-

ring af 

strømren-

debredde 

Grødeskæ-

ring uden 

for strøm-

rende 

Grøde-

skæring 

i strøm-

rende  

Strøm-

rende-

bredde 

Tolerance  

for skæ-

ring af 

strøm-

rende-

bredde 

Grøde-

skæring 

uden for 

strøm-

renden 

Ja – i 
strøm-
rende 

St. 0-654 

65 cm 

 

St. 654-
1327, 
2588-
2682, 
3109-
4542, 
4931-

5149 og 
5368-
5379 

80 cm 

 

St. 1397-
2588, 
2682-

3109 og 
4542-
4931 

Ingen 
skæring 

Nej – ikke 
nævnt 

Ja – ingen 
skæring 

7.2. 
Ja – i 

strøm-
rende 

St. 0-657 

65 cm 

 

St. 657-
5.428 

80 cm 

+/- 10 cm 

Ja – in-
gen skæ-
ring eller 
kun i be-
grænset 
omfang 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.1.2. GRØDESKÆRING. TERMINER. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.1.2. 

Terminer for grødeskæringer 

A
fsn

it 

Termin for grødeskæringer 

Antal grøde-

skæringer om 

året 

Grødeskæringspe-

riode 

Min. in-

terval 

mellem 

skærin-

ger 

Antal grøde-

skæringer 

om året 

Grødeskæringsperi-

ode 

Min. In-

terval 

mellem 

skærin-

ger 

Ved behov for 
grødeskæring 
i perioden 1. 

maj – 30. sep-
tember etab-
leres der ved 
grødeskæring 

en strøm-
rende, der fri-
holdes gen-

nem grødepe-
rioden. 

Grødeskærin-
gen foretages 
efter henven-
delse af lods-
ejere til vand-
løbsmyndighe-

den. 

Der foretages 
max 1 skæ-
ring om året. 

Grødeskæring 
foretages nor-

malt inden 
den 1. okto-

ber.   

Ja – normalt inden 
1. oktober 

Nej – ikke 
nævnt 

7.2
. 

Én grøde-
skæring 

 
1. september – 30. 
november. 

 

Nej – ikke 
nævnt 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.2. SKÆRING AF URTEVEGETATION PÅ BRINKERNE. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.2 

Skæring af urtevegetation på brinkerne Afsnit Skæring af urtevegetation på brinkerne 

Findes bestemmelse Termin Findes bestemmelse Termin 

Ja – skæring skal be-
grænses mest muligt 

Kan undtagelsesvist slås 
af hensyn til sikring af 

den nødvendige vandfø-
ringsevne i den grødefri 

periode 

Ja – af hensyn til 
sikring af vandfø-

ringsevne i grødefri 
periode bør slåning 
foretages om efter-

året 

7.2 

Ja – Urtevegetation på 
brinkerne skæres som 
udgangspunkt ikke, 

nedstrøms for st. 1.300 

 

Fra st. 0-1.300 skæres 
brinkerne helt eller del-
vist på begge sider af 

hensyn til vandløbsved-
ligeholdelsens gennem-

førelse  

 Ja – Urter 
med stive 
stængler og 
problemar-
ter kan be-
skæres på 
brinkerne i 
forbindelse 
med den 
sædvanlige 
vedligehol-
delse (1. 
september – 
30. novem-
ber. 

 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.3. KONTROLMÅLINGER. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.3 

Kontrolmålinger Afsnit Kontrolmålinger 

Angivet hyppighed Angivet termin Hyppighed Termin 

Nej – ikke nævnt 
Ja – 1. oktober – 30. 

april 

(Grødefri periode) 
7.2. 

Ja – med intervaller af 
maksimalt 10 år kon-
trolopmåles skikkelse 
til kontrol ift. regulativ 

Ja – i perioden novem-
ber til maj foretages re-
gulativmæssige kontrol-

opmålinger 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 

 

  



 

 

 

 

 

Gennemgang af bestemmelser i hhv. tidligere og revideret 

regulativ for Kærby Å – Byåen – Bornholms Regionskommune 

10 

 

4.4.1. OPRENSNING. METODE. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.4.1. 

Metoder til oprensninger Afsnit Metoder til oprensninger 

Sediment Tolerance  

før / efter oprensning 

Sediment Tolerance 

for oprensning 

Ja – kun aflejringer 
af sand og slam 

m.v. 

Sten og grus bør la-
des urørt og skal 

lægges tilbage, hvis 
de alligevel graves 
op ifm. vedligehold. 

Ja – 10 cm over regu-
lativmæssig bund 

Der foretages oprens-
ning, hvis der konsta-

teres forringelse af 
vandføringsevnen sva-
rende til aflejringer på 
indtil 10 cm over regu-

lativmæssig bund 

 

Ja – op til 10 cm under 
regulativmæssig bund 

7.2. 
Ja – kun aflejrede ma-

terialer  

Ikke fast bund 

Oprensning foretages 
når: 

 

Teoretisk skikkelse: 

Hvis beregninger på 
baggrund af opmåling 
viser at det opmålte 
vandspejl ligger over 

det teoretiske vandspejl 
med 10 cm pålejring på 

bund indregnet 

 

og 

 

Efter oprensning: 

Mulighed for uddybning 
på op til 10 cm ift. regu-

lativmæssig bund 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.4.2. OPRENSNING. TERMINER. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.4.2. 

Terminer for oprensning Afsnit Terminer for oprensning 

Ja – så vidt muligt i perioden juli – august, 
evt. september 

7.2 

 
Ja – i perioden1. september – 30. november. 

 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.5. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.5 

Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen Afsnit Materiel til udførelse af vedligeholdelsen 

Grødeskæring Oprensning Grødeskæring Oprensning 

Ja – manuelt / kun 
rent undtagelsesvist 

maskinelt 
Nej – ikke nævnt 7.2. Ja – manuelt / maskinelt 

Ja – maskinelt / evt. 
manuelt 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.6.1. OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD OG ANDET DER FOREKOMMER VED 

VEDLIGEHOLDELSE. OVERSIGT. 

 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.6.1. 

Oplægning af grøde, fyld og andet 

ved sædvanlig vedligeholdelse 

A
fsn

it 

Oplægning af grøde, fyld og andet 

ved sædvanlig vedligeholdelse 

Findes 

bestem-

melsen 

Hvor må det 

lægges 

Afstand 

fra krone-

kant 

Skelnes 

mellem 

manuelt 

/ maski-

nelt ar-

bejde 

Findes 

be-

stem-

melsen 

Hvor må 

det op-

lægges 

Afstand 

fra kro-

nekant 

Skelnes 

mellem 

manuelt 

/ maski-

nelt ar-

bejde 

Ja 

Opsamles på 
hensigtsmæs-
sigt placerede 

stationer  

eller 

Fordeles ligeligt 
på bredderne 

Nej – ikke 
nævnt Nej 7.2. Ja 

Manuelt: 

Ja – så 
højt som 
muligt, 
gerne 

over kro-
nekant 

 

Maskinelt: 

Ja – over 
kronekant 

Manuelt: 

Nej – ikke 
nævnt 

 

Maskinelt:  

Ja – mere 
end 2 me-
ter (uden 
for 2 me-
ter bræm-

men) 

Ja 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.6.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD OG ANDET VED LØBENDE 

OPLÆGNING. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.6.2. 

Bortskaffelse af grøde, fyld og andet 

ved løbende oplægning 

Afsnit Bortskaffelse af grøde, fyld og andet 

ved løbende oplægning 

Tidsfrist Afstand Varsel Tidsfrist Afstand Varsel 

Ja – inden 
hvert års 1. 

maj 

Nej – ikke 
nævnt Ja – 2 uger 

7.1.4. 

7.1.5. 

Ja – ved først-
kommende 
jordbehand-
ling eller se-
nest 1. maj 

året efter op-
læg 

Ja – mindst 2 m 
fra kronekant 

(uden for 2 me-
ter bræmmer) 

Nej – ikke 
nævnt 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.7. VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.7 

Vedligeholdelse af rørlagte strækninger Afsnit Vedligeholdelse af rørlagte strækninger 

Hyppighed  Metode Termin Hyppighed  Metode Termin 

Nej – ikke 
nævnt 

Ja - almindelig ren-
holdelse, såsom 

spuling og rensning 
af ledning og 

brønde. 

Sediment fra op-
rensning af rørlagte 
vandløbsstrækninger 
må ikke tilføres de 
nedstrømsbelig-

gende åbne vand-
løbsstrækninger, 

men skal opsamles 
ved de tilgængelige 

brønde. 

Nej – ikke 
nævnt 

5.3 

7.2. 

Vedligehol-
delse igang-
sættes, hvis 
der ikke er 
gennemløb, 
eller hvis rø-
rene ikke er 

funktionsdyg-
tige 

Ja – rensning 
af brønde og 

delstrækninger 
samt udskift-

ning af enkelte 
rør på rørlagte 
strækninger 

Ja – vedlige-
holdelse kan 
udføres hele 

året  

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.8. SKALAPÆLE. OVERSIGT.  

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.8. 

Skalapæle, måleinstrumenter m.v. Afsnit Skalapæle 

Skal bevares Skal bevares 

Ja 

Ved beskadigelse eller fjernelse er den for be-
skadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig 

til at bekoste retableringen.   

6.8. 

Ja 

Ved beskadigelse eller fjernelse kan vandløbs-
myndigheden påbyde bredejer/bruger at retab-
lere de beskadigede dele efter vandløbsmyn-

dighedens anvisning. 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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4.9. SNE OG IS I VANDLØB. OVERSIGT. 

 

Beskrivelse i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 4.9. 

Fjernelse af sne og is  Afsnit Fjernelse af sne og is 

Nej – ikke nævnt – 
Ja – vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is 

Det er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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5. SEJLADS. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 5. 

Sejlads Afsnit Sejlads 

Nej – ikke nævnt – Ja – almenheden har ret til sejlads 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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7.1. 2 METER BRÆMMER. OVERSIGT. 

 

Beskrivelse i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 7.1. 

2 meter bræmmer i landzone Afsnit 2 meter bræmmer i landzone 

Ja – findes  6.1. Ja – findes  

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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7.2. ARBEJDSBÆLTER. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 7.2. 

Bredde af arbejdsbælte Bredde af arbejdsbælte 

Åbne vandløb 

Fra hver kronekant  

Rørlagte vandløb 

Fra rørledningens 

midte 

Afsnit Åbne vandløb 

Fra hver kronekant  

Rørlagte vandløb 

Fra rørledningens 

midte 

Ja – 5 m Nej – ikke nævnt 6.3. Ja – 5 m Ja – 5 m 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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8.1. HEGNING VED LØSDRIFT. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 8.1. 

Hegning ved løsdrift Afsnit Hegning ved løsdrift 

Påbud om hegning Afstand fra  

kronekant 

Påbud om hegning Afstand fra  

kronekant 

Ja – findes  1 m 6.4. Ja – findes 

I landzone med 2 me-
ter bræmmer:  

mindst 2 m  

(uden for 2 meter 
bræmmer) 

 

Medmindre der er givet 
dispensation 

 

I byzone uden 2 meter 
bræmmer: 

mindst 1 m  

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

Gennemgang af bestemmelser i hhv. tidligere og revideret 

regulativ for Kærby Å – Byåen – Bornholms Regionskommune 

22 

 

8.2. KREATURVANDING. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 9.2. 

Bestemmelser om kreaturvanding  Afsnit Bestemmelser om kreaturvanding 

Bestemmelsen 

findes 

Type Bestemmelsen 

findes 

Type 

Ja – forbud mod 
vandindvinding til 
kreaturvanding 

Nej – ikke nævnt 6.7. 

Ja – bredejere må 
ikke uden tilla-
delse oppumpe 
vand til kreatur-

vanding 

Ja – hvis der gives tilla-
delse til kreaturvanding, 
så vil det kun være med 

mule pumpe 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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9. BEPLANTNING OG BEVARELSE AF SKYGGEGIVENDE VEGETATION. 

OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 9. 

Bestemmelser om beplantning og bevarelse 

af skyggegivende vegetation i vandløbstra-

ceet 

Af-

snit 

Bestemmelser om beplantning og bevarelse af 

skyggegivende vegetation i vandløbstraceet 

Plantning Bevarelse Beskæring Plantning Bevarelse Beskæring 

Ja – vandløbs-
myndighed – i 
samråd med 

lodsejer 

Ja – påbud 
om bevarelse 

Ja – vandløbs-
myndigheden 

5.5. 

7.1.1 
Ja – vandløbs-

myndighed 

Ja – træer og 
buske skal be-
vares og må 
ikke fjernes 

uden vandløbs-
myndighedens 

tilladelse 

Ja – vandløbs-
myndigheden 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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10.1. PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB. OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 10.1. 

Bestemmelser om placering af  

dræn- og spildevandsudløb  

over regulativmæssig bund 

Afsnit Bestemmelser om placering af  

dræn- og spildevandsudløb  

over regulativmæssig bund 

Antal cm over regulativmæssig bund Antal cm over regulativmæssig bund 

Ja – 20 cm  6.12. Ja – minimum 20 cm 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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10.2. VEDLIGEHOLDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB. 

OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 10.2. 

Bestemmelser om vedligeholdelse af dræn- 

og spildevandsudløb  

Afsnit Bestemmelser om ledningsejeres vedligehol-

delse af dræn- og spildevandsudløb 

Metode Termin Hvem Metode Termin Hvem 

Nej – ikke 
nævnt 

Nej – ikke 
nævnt 

Nej – ikke 
nævnt 

6.11. 

Ja – manuel fri-
holdelse foran 

udløb 

Det kræver 
vandløbsmyn-
dighedens tilla-
delse at oprense 
foran drænud-
løb med ma-

skine eller op-
rense under re-
gulativmæssig 

bund 

Ja – vedlige-
holdelse må 
udføres hele 

året 

Ja – ejer 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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11.2. VEDLIGEHOLDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER. 

OVERSIGT. 

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 11.2. 

Bestemmelser om vedligeholdelse af broer og 

andre bygværker 

Afsnit Bestemmelser om vedligeholdelse af broer 

og andre bygværker 

Hvem Termin Hvem Termin 

Ja – ejere / brugere Nej – ikke nævnt 5.4. Ja – ejere / brugere Ja – vedligeholdelse må 
udføres hele året  

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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12. TILSYN. OVERSIGT.  

 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 12 

Bestemmelser om tilsyn Af-

snit 

Bestemmelser om tilsyn 

Tilsyn Borger-

deltagelse 

Offentligt 

syn 

Samar-

bejde med 

andre 

myndighe-

der 

 Tilsyn Borger-delta-

gelse 

Offentligt syn 

Samar-

bejde med 

andre 

myndighe-

der 

Ja – vandløbs-
myndigheden 

Tilsyn foretages 
så ofte som det 
findes påkrævet  

Ja – på be-
gæring fo-
retages der 
offentligt 

syn i okto-
ber-no-
vember 

Interesse-
rede tilmel-

der 

Nej – ikke 
nævnt 

8. 

Ja – vandløbsmyn-
digheden fører årligt 

tilsyn med de of-
fentlige vandløb  

 

Tilsyn og kontrol i 
forbindelse med ud-
ført vedligehold sker 
i tilknytning til vedli-
geholdelsesperioden 
/ vedligeholdelsens 

udførelse 

Ja – vandløbs-
myndigheden kan 

beslutte at af-
holde offentligt 

vandsyn ved kon-
krete henvendel-
ser fra lodsejere 
eller andre med 
interesse i vand-

løbene 

 

Efter forudgående 
aftale med vand-
løbsmyndigheden 
kan bredejere og 
andre interesse-
rede parter del-

tage i tilsyn 

Nej – ikke 
nævnt 

 

(Ikke rele-
vant) 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 
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17. REVISION. OVERSIGT. 
 

Bestemmelser i regulativ af 24. februar 1999 
Revideret regulativ 2019 

Afsnit 15 

Revision af regulativ Afsnit Revision af regulativ 

Fastlagt årstal Efter behov Fastlagt årstal Efter behov 

Ja – senest den 1. juli 
2010 

Ja – regulativet skal re-
videres, såfremt der 
sker væsentlige æn-
dringer i plangrundla-

get for vandløbet 

9.1. 

9.2. 
Nej – ikke nævnt 

Ja – regulativet revide-
res, når vandløbsmyn-
digheden finder, at der 
er sket væsentlige æn-
dringer i grundlaget for 

regulativerne 
 

Vandløbsmyndigheden 
vurderer med interval-
ler af maksimalt 10 år 
behovet for revision af 

regulativet 

 

 

 Ingen ændring fra tidligere regulativ til revide-

ret regulativ 

 Ændring fra tidligere regulativ  

til revideret regulativ 

 

 

 

 


