
Retningslinjer for pleje af gydebanker i Karup Å-systemet 
Gældende indtil 31. december 2020 

 
Følgende retningslinjer er kun gældende for arbejde udført direkte på eller i direkte forbindelse med 

gydebanker, med det formål at forbedre adgangen for gydende fisk. 

 

Retningslinjerne gælder ikke for lignende arbejder på strækninger langs vandløb. 

 

Såfremt der ønskes igangsat større vedligeholdelsestiltag, skal vandløbsmyndighederne kontaktes. 

 

 

- Lystfiskerne er altid ansvarlige for at indhente accept til arbejde i vandløb og færdsel på arealer 

fra berørte lodsejere. 

 

Beskæring af træer og buske i 2 meter bræmmen ved gydebanker 

- Grene i 2 meter bræmmen må beskæres i det omfang de forhindrer fiskenes adgang til en 

gydebanke. Dvs. grene der hænger ned i den enkelte gydebanke. 

 

- Der må ikke fjernes træer i 2 meter bræmmen uden vandløbsmyndighedens tilladelse. 

 

- Der må ikke fjernes rødder eller på nogen måde graves i 2 meter bræmmen. 

 

- Til beskæring må kun anvendes håndredskaber. Der gøres opmærksom på, at motorsave andre 

motor- eller elværktøjer ikke betragtes som håndredskaber. 

 

- Afskårede grene er lodsejers ejendom og bortskaffelse skal aftales med den enkelte lodsejer. 

Afskårede grene skal fjernes fra 2 meter bræmmen og vandløbet. Grenene må heller ikke 

efterlades i natur beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. 

 

Vandløbsmyndighederne gør opmærksom på, at det som udgangspunkt er en god idé at bevare 

skyggegivende vegetation langs vandløb, da det begrænser grødevæksten.  

 

Beskæring for lettere adgang i forbindelse med lystfiskeri kræver altid en konkret vurdering, og skal 

derfor ansøges hos den eller de berørte vandløbsmyndighed. 

 

Vandplanter på gydebanker 

- Hvis gydebankerne er vokset helt sammen (lukket på tværs) må der foretages en udtynding. Ved 

en eventuel udtynding skal der tages hensyn til de naturlige grødemønstre. Her er artsrigdom, 

arternes udbredelse og vækstmønstre vigtige. På stryg/gydebanker er det vigtigt at bevare 

bredden, derfor skal der skæres i flere strømrender, så vandet ikke kun trækker ind i én 

strømrende. (eventuelle beskrivelse af god og dårlig vandplanter) 

 

- Der skal tages billeder før og efter arbejdet og fremsendes til vandløbsmyndigheden, som 

dokumentation for det udførte.  

 

- Arbejdet må kun foretages med håndredskaber.  

 



 

- Afskåret grøde skal opsamles og fjernes fra 2 meter bræmmen og vandløbet. Materialet må ikke 

efterlades i beskyttede naturtyper. 

 

- Der må ikke opsættes grødespærre. 

 

Husk at vandplanter kan udgøre skjulested for fiskeynglen, når de er klækket 

 

Beluftning af grus 

- Beluftning/løsning af grus må kun foretages håndredskaber. 

 

- Såfremt der ønskes anvendt maskiner til dette arbejde, skal det aftales med den konkrete 

vandløbsmyndighed på det pågældende sted. 

 

- Spuling af gydebanker kræver altid en forudgående tilladelse fra vandløbsmyndighederne. 

Følgende lovgivning vil blive betragtet i forbindelse med en ansøgning: 

o Miljøbeskyttelseslovens § 27 vedr. omlejring af materiale. 

o Naturbeskyttelsesloven § 65 vedr. dispensation til tilstandsændring af natur beskyttet 

efter § 3 i samme. 

o Gældende regulativ. 

 

 

 

 

Spørgsmål rettes til vandløbsmyndighederne 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


