
 

Udlægning af randzoner 

 
For at skabe klarhed om randzoner, hvordan de skal udlægges, samt hvilke ansvarsområder de 

forskellige myndigheder har, er her fælles vejledende information fra Naturstyrelsen, 

Kommunernes Landsforening og NaturErhvervstyrelsen 

 

Loven om randzoner træder i kraft den 1. september 2012. Det betyder, at der skal udlægges 

randzoner på op til 10 meter omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m
2
, hvor der vil 

være forbud mod at sprøjte, gødske og dyrke jorden.  

 

Danmark er forpligtiget gennem Vandrammedirektivet til at sikre et bedre vandmiljø. Randzonerne 

har i den sammenhæng en vigtig betydning. De udgør nemlig et effektivt bidrag til at realisere 

målsætningen om et vandmiljø af god kvalitet, samtidig med at de medfører etablering af mere 

natur i Danmark.  

 

Udlægning af randzonen 

 

Der skal være randzone langs alle åbne vandløb og søer større end 100 m2 beliggende i landzonen, 

som beskrevet i loven. Der vil normalt ikke være anledning til tvivl om, hvorvidt der er åbne 

vandløb på en bedrift. Skulle man alligevel være i tvivl, så kan her læses en beskrivelse af åbne 

vandløb i  afsnittet ’hyppige spørgsmål’. Man kan ligeledes læse mere om vandløb og søer på 

Naturstyrelsens hjemmeside eller kontakte kommunen, der er vandløbsmyndighed.  

 

I forbindelse med udlægningen af randzoner er NaturErhvervstyrelsen opmærksom på, at flere 

kommuner har modtaget enslydende breve fra landmænd, hvor man beder kommunerne om at 

udpege samtlige randzoner på landbrugsbedriften. Det er ikke er en kommunal opgave at udpege 

randzonerne. Forpligtigelsen til at efterleve randzoneloven påhviler den enkelte landmand.  

 

Vurdering af vandløb 

I forbindelse med udlægning af randzoner har NaturErhvervstyrelsen offentliggjort et vejledende 

vandløbskort i marts 2012, der er en støtte til anvendelsen af randzoneloven. Vandløbskortet kan 

bruges af landmænd og konsulenter til at identificere de vandløb og søer, hvor der skal udlægges 

randzoner. Det er vigtigt at forstå, at kortet er et topografisk kort over vandløb og søer, og ikke en 

udpegning af randzoner. Da det er et vejledende kort, kan der optræde mangler, hvilket betyder, at 

det altid vil være virkeligheden, der gælder i forhold til loven. Det er derfor ikke nødvendigt at 

indberette korrektioner til kortet til kommunen.  

 

NaturErhvervstyrelsen vil løbende informere om de forskellige elementer af randzoneloven, 

herunder processen for kompensationskort. Skulle der imidlertid være spørgsmål til randzoner, kan 

NaturErhvervstyrelsen altid kontaktes.  



Læs mere om vandløb og søer http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Soer_og_vandloeb/  

 

For yderligere oplysninger kontakt presseansvarlig, Maiken Piil tlf. 41 89 25 07 mail: mapiil@naturerhverv.dk 

 
De hyppigst stillede spørgsmål til randzoner og vandløb 

Randzoner: 
 
Spørgsmål: Hvornår kan jeg se en konkret udpegning af randzonerne? 
Svar: Randzonerne er, ifølge lovens bestemmelser, et generelt virkemiddel. NaturErhvervstyrelsen kommer derfor 
ikke med en konkret udpegning af randzonerne. Som en hjælp stiller NaturErhvervstyrelsen et vejledende kort over 
vandløb og søer til rådighed.  
 
Spørgsmål: Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af lov om randzoner? 
Svar: Loven siger, at der skal udlægges randzoner omkring alle åbne vandløb og søer større end 100 m2. Hvis du har 
vandløb eller søer på din bedrift, er du som udgangspunkt omfattet af loven. Lov om randzoner benytter det samme 
vandløbsbegreb som vandløbsloven. 
 
Spørgsmål: Kommer kommunerne til at foretage en konkret udpegning af randzoner? 
Svar: Nej, det er ikke meningen, at kommuner skal udpege randzoner. Randzoneloven gælder for alle åbne vandløb og 
søer større end 100 m2 beliggende i landzonen.  
 
Spørgsmål: Hvem skal kontrollere randzonerne? 
Svar: Det er NaturErhvervstyrelsen, der skal kontrollere, om randzonerne er udlagt korrekt.. 
 
Spørgsmål: Hvordan kan jeg sikre, at jeg kan få udbetalt kompensation til mine randzoner? 
Svar: NaturErhvervstyrelsen offentliggør et kompensationskort primo juli. Du kan på dette kort orientere dig om, 
hvorvidt dine randzoner er på kompensationskortet. Hvis de ikke er på kortet, kan du rette henvendelse til 
NaturErhvervstyrelsen.  
 

Vandløb: 
Spørgsmål Hvad er et åbent vandløb, og hvor meget vand skal der løbe for, at man kan karakterisere det som et 
vandløb? 
 
Svar: Vandløbsloven forudsætter en terrænformation, der efter almindelig opfattelse kan kaldes "et vandløb". Som 
minimum må man kræve en klart afgrænset terrænfordybning, som stadigt eller nogenlunde regelmæssigt er 
vandførende. De skyllefurer, som opstår efter voldsomme regnskyl eller kraftigt tøbrud, opfylder ikke dette krav, og 
det samme gælder skelgrøfter, vejgrøfter, lavninger o.l., som ikke regelmæssigt er vandførende. Der henvises til side 
72 i den kommenterede vandløbslov, Tolstrup og Barfod, Vandløbs- og vandforsyningsloven, Juristforbundets Forlag 
1975. 
 
Desuden karakteriseres et åbent vandløb som et vandløb, der ikke er rørlagt eller på lignende måde er skjult eller lagt 
under terrændække. 
 
At vandløbet skal være stadigt eller nogenlunde regelmæssigt vandførende indebærer dels, at vand føres fra et sted til 
et andet, og således ikke er stillestående, og dels at der er tale om vandføring i den største del af året. Det forhold, at 
et vandløb udtørrer i en tør periode, normalt en sommerperiode, bevirker ikke, at der ikke vil være tale om et 
vandløb, men det er en forudsætning, at vandløbet er tydeligt vandførende i hovedparten af året. Der kan ikke 
fastsættes et bestemt antal dage, hvor der skal være vandføring pr. år, for at der er tale om et vandløb, da 
nedbørsforholdene kan variere meget fra år til år. Kommunerne er vandløbsmyndighed. 

 
Spørgsmål: Hvis jeg ikke kan vurdere, om en konkret vandløbsstrækning er et åbent vandløb i forhold til beskrivelsen i 
vandløbsloven og dermed omfattet af loven, hvor kan jeg få hjælp? 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Soer_og_vandloeb/


Svar: Der vil normalt ikke være anledning til tvivl om, hvorvidt der er et åbent vandløb på bedriften. Er du alligevel i 
tvivl, kan du kontakte kommunen, der er vandløbsmyndighed. 

 

  



 

Hvilke myndigheder har ansvaret for hvad? 

 

NaturErhvervstyrelsen, under Fødevareministeriet, er ansvarlig for udmøntning og administration af 

randzoneloven. Randzoneloven knytter sig op på vandløbslovens vandløbsbegreb. Naturstyrelsen 

under Miljøministerietog kommunerne har opgaver og ansvar efter vandløbsloven. 

 

Fødevareministeriet 

 

- Ansvarlig for randzoneloven med lovændringer og for kompensationsordningen.  

 

NaturErhvervstyrelsen  

 

- Udarbejder bekendtgørelse, der konkretiserer lovens ikrafttræden. 

- Udmelder randzonens bredde og relevante regler i forhold til at forstå og anvende loven. 

- Udarbejder bekendtgørelse vedrørende regler for kompensation.  

- Udsteder vejledninger – fx om oplysning om, hvordan der kan søges om kompensation. 

- Udarbejder og opdaterer kompensationskort, der sammen med ansøgning om kompensation 

er grundlaget for udbetaling af kompensation  

- Udfører kontrol i medfør af randzoneloven og i forhold til udbetaling af kompensation. 

Fører tillige fra 1. januar 2013 tilsyn med to meter-bræmmer. 

- Behandler ansøgninger om dispensation for offentlig adgang til randzoner, hvor en lodsejer 

bliver atypisk hårdt ramt. 

Naturstyrelsen under Miljøministeriet 

 

- Varetager visse af miljøministerens opgaver efter vandløbsloven, fx vejledning af 

kommunerne om fortolkningen af vandløbsloven.  

 

Kommunerne  

 

- Er vandløbsmyndighed i den enkelte kommune, der blandt andet konstaterer og vejleder i 

særlige tvivlstilfælde, om et konkret vandløb er et vandløb i vandløbslovens forstand. 

 


