Har du et vandløb på dine arealer? Så er her lidt nyttig viden!
Billund Kommune er myndighed for alle vandløb i kommunen – også de private.
Følgende gælder for private vandløb
Regulering af vandløb:
Ønsker du at rørlægge dit vandløb eller lave en ændring af dit vandløbs bundbredde eller dybde – det man i
fagsprog kalder en regulering – kræver det en tilladelse fra kommunen.
Vandløbsvedligeholdelse – grødeskæring med videre:
Du skal selv vedligeholde dit private vandløb. Hvis dit vandløb danner skel mod din nabo, skal du
vedligeholde hele vandløbet inklusiv brinkerne fra midten af strækningen og mod højre – og din nabo ligeså.
Hvis der findes vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbet, skal du sørge for at følge disse.
Oprensning af bundmateriale skal udføres i september. En opgravningen må først påbegyndes, når
vandløbsbunden ligger 10 cm over koterne i vedligeholdelsesbestemmelserne eller normal bund. Der må
ikke oprenses dybere end 10 cm under den normale bundkote. Vælger du at oprense under den normale
bundkote, skal du samtidig reducere vandløbets bundbredde svarende til et anlæg på 1:1. Ved oprensning
er det kun sand og mudderaflejringer, som må fjernes – ikke sten og grus
2 m bræmmer:
Der er 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
For alle øvrige vandløb, henstiller vi, at der holdes en dyrkningsfri bræmme på min. 1,5 m.
Hegn for græssende dyr:
Ønsker du at afgræsse de vandløbsnære arealer, skal der opsættes forsvarligt hegn mindst 1 meter fra
vandløbets øverste kant.
Træer langs vandløb:
Træer langs vandløb bør bevares, for at begrænse grødevæksten og sikre brinken. Hvis træerne hindrer
vandløbsvedligeholdelsen kan de fjernes.
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:
Det kræver en tilladelse at anlægge nye broer m.v. HUSK at søge herom.
Rørbroer skal have en diameter svarende til mindst 1,25 gange vandløbets bundbredde. Røret skal
placeres, således at mindst 1/5 af rørdiameteren ligger under vandløbets bundkote. Der må ikke være fald
gennem rørbroen.
Faste broer skal hæves, så den ikke hviler på vandløbsbrinkerne og fastgøres.
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

