Har du et offentligt vandløb på dine arealer? Så er her lidt nyttig viden!
Billund Kommune er myndighed for alle vandløb i kommunen – også de private. Vi har nedenfor samlet et
udsnit af de bestemmelser, der gælder for offentlige vandløb.
Vandløbsvedligeholdelse – grødeskæring med videre:
Kommunen vedligeholder alle offentlige vandløb jævnfør vandløbenes regulativer. Hvis du har spørgsmål
eller kommentarer til vandløbsvedligeholdelsen, så kontakt os.
I forbindelse med vedligeholdelsen vil der være færdsel og kørsel langs vandløbene. Ved større arbejder,
som ligger ud over den normale grødeskæring, vil du sædvanligvis blive kontaktet af os.
Grøde, grene med videre fra vandløbsvedligeholdelsen lægges op på de vandløbsnære arealer. Det er
faktisk din pligt at fjerne det inden 1. juni hvert år.
2 m bræmmer:
Der er 2 m bræmmer langs alle offentlige vandløb. Inden for bræmmen må du ikke foretage jordbehandling,
plantning, terrænændring med videre.
Hegn for græssende dyr:
Ønsker du at afgræsse de vandløbsnære arealer, skal der opsættes forsvarligt hegn mindst 1 meter fra
vandløbets øverste kant.
Vanding af husdyr:
Ønsker du at vande dine græssende husdyr, skal det ske med mule-, sol eller vindpumpe.
Træer langs vandløb:
Træer langs vandløb bør bevares. Efter nærmere aftale med kommunen kan der foretage udtynding af
træer. Det påhviler ikke kommunen at fjerne væltede træer.
Dræning:
Ønsker du at dræne dine marker, kan det være en rigtig god idé at kontakte kommunen, inden du går i gang.
Der kan være særlige forhold – som eksempelvis okker, der gør, at dræningen kræver en tilladelse.
Spuling af dræn med videre:
Inden du spuler dræn, skal du kontakte kommunen. Eventuelle dambrugsejere op til 6 km nedstrøms skal
ligeledes kontaktes, minimum 7 dage før du går i gang. Er du i tvivl om, der er dambrug i vandløbet, kan vi
hjælpe dig.
Spulevandet skal du pumpe op på nærliggende marker eller køre væk. Der skal pumpes i minimum 15
minutter efter spulingen er ophørt.
Rørbroer med videre:
Ønsker du at anlægge en ny bro eller lægge en eksisterende om, kræver det en tilladelse.
Du skal selv sørge for at holde din rørbro ren. Ligger der noget ophobet materiale eks. grøde/grene, skal det
op af vandløbet – ikke føres videre til din nabo.
Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os.
Annette Læbo Matthiesen
Tlf.: 7972 7097
Mail: alm@billund.dk

