
 

Råd og regler om fældning, beskæring eller plantning af træer ved 

offentlige vandløb 
 

Fældning eller beskæring 
Træer ved vandløb har generelt en positiv virkning på tilstanden i vandløbet. Træer og buske giver skygge, 

som begrænser grødevæksten, sikrer at brinkerne ikke skrider ned, giver skjul og levemuligheder til vand- 

og landlevende dyr og giver variation til gavn for biodiversiteten generelt. Der skal derfor bevares en del af 

træerne ved fældning eller beskæring, således at vandløbsbunden veksler mellem at være i skygge og lys. 

Det anbefales, at 70 % af vandløbets bund er i skygge. Hidtidig drift af skov kan fortsætte. Skyggegivende 

træer og buske skal som udgangspunkt bevares, medmindre kommunen giver lov til fældning. Bredejer har 

pligt til at fjerne væltede træer i vandløbet, da de ellers hindrer afstrømning.  I forbindelse med 

grødeskæring i offentlige vandløb har entreprenør pligt til at skære udhængende grene af i op til 1 meter 

over vandspejlet i åen. Bredejerne er ansvarlig for at bortskaffe det afskårne materiale. Beskæring eller 

fældning af træer, der er på vej til at vælte i vandløbet, påhviler bredejeren.  

Plantning og lignende 
Der må ikke bygges, plantes eller lignende tættere end 8 meter fra vandløbet uden vandløbsmyndighedens 

tilladelse af hensyn til arbejdsbælter og maskiner. Desuden kan der være regler om hensyn til landskab eller 

beskyttet natur, som skal overholdes. Derfor kræver det kommunal tilladelse at plante langs offentlige 

vandløb. Kommunen kan plante træer langs offentlige vandløb af hensyn til vedligeholdelse eller 

restaurering, hvis det er aftalt med lodsejer og følger reglerne om landskab og natur.  

Anbefalinger 
 Der bør maksimalt fjernes 1/3 af træerne inden for vandløbets profil og inden for 2 eller 3 meter 

bræmmen. 

 Tyndingen i træerne bør foretages jævnt, således at der ikke skabes store huller i beplantningen. 

 Arbejdet bør ikke udføres i perioden fra april til juli på grund af hensyn til isfugl, vandflagermus og 

øvrige arter. 

 Der bør efterlades en jævn aldersklassefordeling blandt træerne, så der både står nye og gamle 

træer tilbage. 

 Udgåede træer bør efterlades der, hvor de ikke udgør nogen risiko for at falde i åen, ned over 

mennesker eller bygninger. 

 Træer med hulheder, spættehuller og lignende skal bevares af hensyn flagermus.  

 Træerne må ikke fældes på en måde, der ødelægger brinkerne ned til åen. 

 Rødder/stød inden for vandløbets profil skal bevares af hensyn til genvækst og dermed fornyelse. 

 Dødt træ i kanten af vandløbet bør bevares af hensyn til 

smådyrsfaunaen og fisk. 

 Der bør bevares en bred sammensætning af træarter. Det 

anbefales at bevare rød-el og at fjerne piletræer, der vokser 

ud i vandløbet. 

 Der må ikke efterlades synlige kørespor i beskyttet natur.  


