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2 meter bræmmer og randzoner langs vandløb 

 

Langs vandløb og søer skelnes der i dag i mellem to typer af bræmmer. 2 meter bræmmen 

som har rodfæste i vandløbsloven og som kommunen er myndighed på samt de 10 meter 

randzone som har rodfæste i EU’s vandrammedirektiv, som bl.a. er udmøntet igennem den 

selvstændige randzonelov. NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet) er myndighed og kon-

trolinstans på randzoneloven og NaturErhvervstyrelsen er desuden kontrolinstans på vandløbs-

lovens 2 meter bræmmer. 

 

2 meter bræmmer 

 

Der skal være 2 meter bræmmer langs næsten alle vandløb, søer og vandhuller. Jordejeren er 

ansvarlig for, at der er de lovbefalede 2 meter bræmmer. 

 

Bestemmelsen om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven. Det er en klar bestemmelse. Der 

skal være 2 meter bræmmer ved alle åbne vandløb, som er naturlige eller som er målsat som 

fiskevand. Det vil sige vandløb, hvor der lever eller kan leve fisk. Der skal også være 2 meter 

bræmmer ved søer og vandhuller. Vandløb er stadig at regne som naturlige selvom de er ble-

vet rettet ud eller flyttet. 

Der skal ikke være 2 meter bræmmer langs gravede kanaler. Det er normalt nødvendigt, at 

tidspunktet for anlæggelsen er kendt, så man kan slå fast, at der faktisk er tale om en gravet 

kanal. Der er dog en undtagelse; hvis den gravede kanal er målsat som fiskevand, så skal der 

være 2 meter bræmmer. 

 

De lovbestemte 2 meter bræmmer kan ikke diskuteres. Vandløbsmyndigheden har ingen ret til 

at give dispensation fra 2 meter bræmmerne. 

 

De 2 meter bræmmer er et 2 meter bredt bælte, som løber på den flade mark oven for vand-

løbets eller søens øverste kant. Den øverste kant er den kant, hvor brinken (skråningen) og 

den flade mark mødes. 

 

Bræmmerne skal sikre vandløbet og dets brinker. Fx skal bræmmerne hjælpe med til, at brin-

kerne ikke skrider ned på grund af trykket fra de store maskiner. Desuden vil de 2 meter 

dyrkningsfrie bræmmer med naturlig vækst af græs betyde, at der ikke vaskes så meget jord 

og så mange næringsstoffer fra markerne ud i vandløbene og søerne. 

 

Der må ikke foretages nogen former for jordbehandling, plantning eller foretages terrænæn-

dringer i en 2 meter bred bræmme på begge sider af naturlige og højtmålsatte vandløb (lov 

om vandløb § 69). Der må heller ikke harves. Til gengæld må man godt slå græsset på 

bræmmerne eller lade dyr græsse medmindre der i vandløbets regulativ er særlige bestem-

melser som siger noget andet. 

 

Randzoner 

 

Fra den 1. september 2012 har der skullet være 10 meter brede randzoner langs alle åbne 

vandløb og søer over 100 m2 i landzone. Bestemmelserne er at finde i ’randzoneloven’ (Be-

kendtgørelse om randzoner) som er et led i at gennemføre EU’s vandrammedirektiv og sikre et 

godt vandmiljø. 
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Obligatoriske randzoner er derfor et virkemiddel i de vandplaner, som er med til at gennemfø-

re vandrammedirektivet i Danmark. Randzoneloven er dog en selvstændig lov, som er uaf-

hængig af vandplanerne. 

 

I randzonen må der være vedvarende græs som kan anvendes til slæt. Dyr må græsse i rand-

zonen hvis afgræsningen har karakter af naturpleje. Man må ikke sprøjte, gødske eller dyrke 

jorden. Der er oprettet en kompensationsordning for udlæg af randzoner. Landmanden er selv 

ansvarlig for at melde ind til kompensationsordningen. Kommunen har ikke mulighed for at 

hjælpe med det. 

 

NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet) er ansvarlig for randzoneloven, kompensations-

ordningen, udarbejdelse af kompensationskortet, ansøgninger om dispensationer og reduktio-

ner fra randzoneloven. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol af randzoneloven, kompensati-

onsordningen og 2 m-bræmmer. Der er oprettet en ’hotline’ for at landmænd kan få hurtig 

hjælp. 

 

Kommunerne er lokal vandløbsmyndighed. Kommunerne konstaterer og vejleder i tvivlstilfæl-

de om et konkret vandløb er et vandløb i vandløbslovens forstand. Konstaterer og vejleder om 

et konkret vandløb eller sø i landzone er naturligt eller målsat og dermed omfattet af krav om 

2-meter bræmme. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt et randzoneareal er udyrket i na-

turbeskyttelseslovens forstand, og der dermed er offentlig adgang til randzonen. 

 

Randzoner efter den 1. august 2014 

 

Fra 1. august 2014 vil der kun være krav om randzoner ved vandløb og søer med 2 meter 

bræmmer efter vandløbsloven, ved naturbeskyttelseslovens § 3 vandløb og søer, og ved vand-

løb og søer med miljømål samt offentlige vandløb og søer. Det drejer sig altså om vandløb og 

søer, der allerede er kendt og beskyttet af gældende regler pga. deres natur- og miljømæssige 

værdi. 

 

NaturErhvervstyrelsen har opgjort, at omfanget af obligatoriske randzoner dermed falder  fra 

50.000 til ca. 25.000 ha. 

 

Inden lovens ikrafttræden offentliggør NaturErhvervstyrelsen et kort, der viser hvilke vandløb 

og søer, der er omfattet efter lovændringen. Kompensationsordningen fortsætter efter gæl-

dende regler og i overensstemmelse med den nye EU-landbrugsreform, som træder i kraft den 

1. januar 2015. 

 

Hvad gælder frem til 1. august 2014? 

 

Der er fortsat krav om 10 meter randzoner langs alle vandløb og søer over 100 m2 i landzone 

frem til 1. august 2014. 

 

 

Bilag 

 

1.  Sådan beregnes 2 meter bræmmen 

2.  Randzoner illustreret 


