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1. Opdraget 

Ved e-mail af 26. august 2010, samt telefonisk drøftelse af 19. oktober 2010 har Landbrug & Føde-

varer givet mig i opdrag at foretage en juridisk vurdering af visse konsekvenser af forslaget om op-

hør med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og -genopretning samt 

fjernelse af udvalgte fysiske spærringer. Opdraget omfatter følgende problemstilling: Har naboer til 

vandløb krav på ekspropriationserstatning for oversvømmede marker som følge af ophør med eller 

reduceret vandløbsvedligeholdelse m.v.? Der ønskes bl.a. en vurdering af, hvilken betydning det 

har, at det ikke er landmandens aktiviteter på de oversvømmede arealer, der er årsag til de ændre-

de forhold i vandløbet, samt en vurdering af retsstillingen for landmænd, der ikke umiddelbart er 

omfattet af den foreslåede tilskudsordning. 

 

2. Generelle forudsætninger for og afgrænsning af opdragets udførelse 

Følgende generelle forudsætninger ligger til grund for mine analyser i det følgende: 

 

1) Det lægges til grund, at forslaget til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vand-

løbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven (Grøn Vækst) vedtages i 

den form, som det har været forelagt mig – dvs. i en høringsudgave dateret 1. juli 2010. 

2) Analyserne er som udgangspunkt begrænset til offentlige vandløb, jf. vandløbslovens1 § 9, da der 

ikke skal udarbejdes regulativer for private vandløb, og da opdraget handler om ekspropriations-

erstatning for den offentlige vandløbsmyndigheds ændrede vandløbsvedligeholdelse.  

3) Det forudsættes, at den foreslåede tilskudsordning ikke yder (fuld) erstatning for lodsejernes tab, 

idet der ikke er behov for at drøfte ekspropriationserstatning, hvis ejeren – som følge af fuldt til-

skud – ikke lider noget tab. Det forudsættes endvidere, at der vil være lodsejere, som lider tab, 

men som ikke er omfattet af tilskudsordningen. 

 

3. Regelgrundlaget 

3.1. Forslag til lov om ændring af vandløbsloven m.v. 

Af vandløbslovens § 27, stk. 1, følger det, at (såvel offentlige som private) vandløb skal vedligehol-

des således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Der er således 

ikke i de gældende regler hjemmel til, at et vandløb kan henligge uden vedligeholdelse. Vedligehol-

delsen af offentlige vandløb påhviler vandløbsmyndigheden – dvs. kommunalbestyrelsen – jf. vand-

                                                 
1. Jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb. 
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løbslovens § 31, stk. 1. Vandløbsmyndigheden udarbejder et regulativ for offentlige vandløb, som 

bl.a. indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne og vandløbets vedli-

geholdelse, jf. vandløbslovens § 12, stk. 1, nr. 1 og 2. Hvis utilstrækkelig vedligeholdelse medfører 

tab for lodsejerne eller andre, kan taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige 

veje2 fastsætte erstatning herfor, jf. vandløbslovens § 73, stk. 1 – alternativt kan erstatningssag an-

lægges ved domstolene. 

 

Fra retspraksis om erstatning for skade ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse 
kan nævnes: U 1946.1160 Ø (manglende oprensning af vandløb med stærkt udviklet grøde, 
hvilket førte til oversvømmelse af en mark, medførte, at amtsrådet var ansvarlig for skaden). 
U 1968.204 H (den halvårlige oprensning af et vandløb var ikke afsluttet inden fristen den 15. 
september som krævet i regulativet. En lodsejer havde i august klaget, da hans arealer allerede 
da var oversvømmede. Da vandløbsmyndigheden ikke som lovet havde ladet oprensningen 
begynde snarest, var den erstatningsansvarlig for skaden på lodsejerens høst). Hvis oprens-
ning m.v. derimod er sket i overensstemmelse med regulativet, ifalder vandløbsmyndigheden 
ikke erstatningsansvar, jf. f.eks. U 1926.187 V og TfL 2005.238 V. 

 

I aftalen af 16. juni 2009 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst er det fastsat, at 

de fysiske forhold for 7.300 km vandløb skal ændres i årene 2011-2015. Dette skal ske ved ophør 

med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og -genopretning samt fjer-

nelse af udvalgte fysiske spærringer. Denne del af aftalen skal implementeres ved ændringer af 

vandløbsloven, der er indeholdt i et forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, 

vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven (Grøn Vækst). 

Formålet med ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelsen er opfyldelse af vandplanernes mil-

jømål og dermed implementering af vandrammedirektivet,3 jf. herom nedenfor. Af de specielle be-

mærkninger til det nye § 12, stk. 3, i vandløbsloven fremgår således følgende: 

 

»Flere vandløb vil ikke kunne opfylde vandplanens krav til miljømål på grund af den hidtil 
praktiserede vandløbsvedligeholdelse. En opfyldelse af miljømålet for disse vandløb vil med-
føre en miljømæssig forbedring af de fysiske forhold. Denne forbedring vil i visse tilfælde 
være betinget af, at vandløbet ikke vedligeholdes eller kun vedligeholdes i meget begrænset 
omfang. Ophør med vandløbsvedligeholdelse vil medføre, at vandløbet kan udvikle sig mere 
naturligt og på sigt genskabe de fysiske forhold, der er grundlaget for det alsidige plante- og 
dyreliv, som en opfyldelse af miljømålet kræver.« 
 

                                                 
2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje. 
3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpo-

litiske foranstaltninger (EP/Rdir 2000/60) med senere ændringer. 
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For så vidt angår vandløbsvedligeholdelsen indeholder lovforslaget en ny bestemmelse i vandløbs-

lovens § 12, stk. 3, hvorefter der i vandløbsregulativet kan fastsættes bestemmelse om, at vandløbet 

eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes. Endvidere ændres lovens § 27, 

stk. 1, i overensstemmelse hermed, således at vandløb skal vedligeholdes på en måde, så det enkelte 

vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet efter 

§ 12, stk. 3. Dermed tilvejebringes hjemmel til, at vandløb lovligt kan henligge i naturtilstand uden 

vedligeholdelse. 

Hvis der – efter lovforslagets vedtagelse – i regulativet for et vandløb er fastsat bestemmelse om, 

at vandløbet ikke må vedligeholdes, vil lodsejere ikke kunne kræve erstatning for mangelfuld vedli-

geholdelse i medfør af vandløbslovens § 73, stk. 1, selv om den manglende vedligeholdelse fører til 

oversvømmelser m.v. Det er imidlertid i aftalen om Grøn Vækst forudsat, at der ved ophør med 

eller reduceret vandløbsvedligeholdelse kan ydes kompensation for udbyttetab indenfor rammerne 

af landdistriktsprogrammet. Miljøministeriet og Fødevareministeriet har igangsat et arbejde med 

udvikling af en model, der skal kunne forudsige, hvilke arealer der bliver mere vandlidende som 

følge af den ændrede vandløbsvedligeholdelse. Modellen skal danne grundlag for udbetaling af 

kompensation efter landdistriktsprogrammet til de lodsejere, der påføres et udbyttetab. Der foreslås 

indsat hjemmel for ordningen i en ny bestemmelse i vandløbslovens § 13 a, hvorefter fødevaremini-

steren efter anmodning fra miljøministeren efter ansøgning kan yde tilskud til lodsejere, der som 

følge af et regulativ som nævnt i § 12, stk. 3, får nedsat indtjening. 

Af bemærkningerne til forslaget til den nye § 13 a fremgår følgende: 

 

»Reduktion af vandløbsvedligeholdelse har efter hidtidig praksis været en generel foranstalt-
ning, der har kunnet gennemføres erstatningsfrit. Det foreslås, at der ved lovkrav om en ind-
sats med reduktion af eller ophør med vandløbsvedligeholdelse sikres, at samtlige berørte 
lodsejere – inden for landdistriktsprogrammets rammer – vil kunne opnå kompensation. Ind-
satsen skal ske indenfor de i Grøn Vækst-aftalen finansielle rammer. 

Virkningen for lodsejeren af ophør med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse opstår 
ikke altid samme år, som vandløbsmyndigheden er ophørt med at foretage grødeskæring eller 
ændret praksis herfor. Der kan godt gå nogle år før effekten ses. Det begrænser dog ikke ad-
gangen til kompensation.« 
 

Hverken ordlyden af den nye § 13 a eller bemærkningerne til bestemmelsen er klare. Ifølge ordly-

den af § 13 a, kan fødevareministeren »yde tilskud« til lodsejere, som får nedsat indtjening. Der er 

således ikke tale om, at lodsejeren får et retskrav på at få dækket deres fulde økonomiske tab som 

følge af den ændrede vandløbsvedligeholdelse. § 13 a er således ikke en erstatningsbestemmelse. 
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Der er derimod tale om en tilskudsordning, hvor den enkelte lodsejer kan ansøge om tilskud til – hel 

eller delvis – dækning af mistet indtjening. Bortset fra bemærkningen i bestemmelsen om, at til-

skuddet skal holdes inden for landdistriktsprogrammets finansielle rammer, angives der ikke noget 

niveau for tilskuddet. Af bemærkningerne til § 13 a fremgår blot, at det sikres, at samtlige berørte 

lodsejere – inden for landdistriktsprogrammets rammer – vil kunne opnå kompensation. Det frem-

går ikke, om der kan forventes fuld kompensation for det lidte tab. Ifølge afsnit 3.3.1. i de alminde-

lige bemærkninger til lovforslaget fremgår, at der er afsat 52 mio. kr. årligt i årene 2011-2015 til 

kompensation af private lodsejere for nedsat indtjening som følge af perioder med oversvømmelser 

af landbrugsarealer. Der foreligger imidlertid ingen opgørelse over den forventede størrelse af lods-

ejernes tab. 

Lovforslaget indeholder desuden en nyaffattet § 37, der giver hjemmel til at gennemføre restau-

reringsforanstaltninger i vandløb, herunder genopretning af vandløbs naturlige forløb og fjernelse 

af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen. Den hidtidige bestemmelse i § 37, stk. 4, om 

erstatning til lodsejere, der lider indtjeningstab, bevares.  

Hvilke vandløb, der bliver omfattet af den reducerede vandløbsvedligeholdelse m.v., forventes at 

komme til at fremgå af de kommende vandplaner, som udarbejdes med hjemmel i miljømålslovens4 

kapitel 3 og 4. Det følger af lovens § 3, stk. 1, at der for hvert vanddistrikt, jf. lovens kapitel 2, skal 

udarbejdes en vandplan med en første gyldighedsperiode på 6 år. Planen skal udarbejdes i overens-

stemmelse med den indholdsoversigt, som følger af miljømålslovens bilag 2, pkt. A, jf. § 4, stk. 1. 

Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er bundet af vandplanen, jf. § 3, stk. 2. 

Miljømålsloven implementerer vandrammedirektivet i dansk ret. 

 Af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale na-

turbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) § 9, stk. 3, nr. 1, jf. § 

7, fremgår det, at der bl.a. ved udarbejdelse og vedtagelse af regulativer efter vandløbslovens § 12 

skal foretages en vurdering af regulativets påvirkning af Natura 2000-områder. Det forventes i habi-

tatbekendtgørelsen at blive præciseret, at der også i forbindelse med vedtagelse og gennemførelse af 

restaureringsforanstaltninger med hjemmel i vandløbslovens § 37 skal foretages en habitatvurdering. 

 

3.2. Grundlovens § 73, ekspropriation eller erstatningsfri regulering? 

Grundlovens § 73, stk. 1, har følgende ordlyd: 

 
                                                 
4. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbe-

skyttelsesområder. 
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»Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almen-
vellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.« 

 

Bestemmelsen omfatter efter ordlyden kun direkte afståelse af ejendom, dvs. tilfælde, hvor ejen-

domsret overføres fra én ejer til en anden. Berettigede forventninger er som udgangspunkt ikke om-

fattet af beskyttelsen. Det er tabet i ejendommens værdi ved afbrydelse af den aktuelle udnyttelse på 

ekspropriationstidspunktet, som erstattes. Dog kan der efter omstændighederne blive tale om erstat-

ning for en forventningsværdi, hvis der på ekspropriationstidspunktet er en reel mulighed for, at en 

forventet ændret anvendelse ville være blevet gennemført inden for en overskuelig tid, hvis ikke 

ekspropriationen var sket.5 Det er imidlertid i litteratur og retspraksis antaget, at et indgreb, der ikke 

medfører overførelse af ejendomsret (afståelse), men alene en indskrænkning i ejerens råden, kan 

være omfattet af Grundlovens § 73, idet der i rådighedsindskrænkningen ligger en »afståelse« af 

visse af ejerbeføjelserne.6 Det er imidlertid ikke alle rådighedsindskrænkninger, der er ekspropriati-

ve. Afgrænsningen mellem ekspropriation og almindelige, erstatningsfrie reguleringer af ejendoms-

rettens grænser er uskarp. Ifølge den juridiske litteratur og retspraksis er det en skønsmæssig vurde-

ring, om et indgreb udgør ekspropriation, og i vurderingen indgår navnlig de nedenfor i afsnit 

3.2.1.-3.2.4. omtalte fire momenter.7 Ingen af de nedennævnte momenter – der i øvrigt samtidigt 

efter omstændighederne kan pege i hver sin retning – er isoleret set afgørende for, om et indgreb er 

ekspropriativt. Domstolene foretager en samlet konkret afvejning. De omtalte fire momenter rum-

mer, hvad der i de fleste afgørelser primært lægges vægt på. Det er dog ikke udelukket, at andre 

momenter tillige kan indgå – se f.eks. U 2006.1095 H, hvor Højesteret bl.a. lagde vægt på, at 

grundejeren ikke havde godtgjort, at fortsat tilførsel af fyldjord til hans grusgrav ville kunne ske 

uden fare for forureningen af grundvandet. Højesteret lagde således vægt på karakteren af/faren ved 

ejerens aktiviteter på ejendommen. Det er ikke muligt at give en samlet opregning af, hvilke momen-

ter som kan indgå i vurderingen. Dette er heller ikke nødvendigt, da de følgende fire momenter som 

oftest er tilstrækkelige til at afgøre, om der foreligger ekspropriation eller erstatningsfri regulering. 

 

                                                 
5. Jf. bl.a. Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – Rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 223 og Peter Pagh: Omsætning 

og regulering af fast ejendom (2009) s. 479 f. 
6. Jf. bl.a. Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – Rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 107. 
7. Om de almindelige kriterier for vurdering af, om et indgreb er ekspropriativt, kan navnlig henvises til: Alf Ross: 

Dansk Statsforfatningsret 2 (3. udg. 1983 ved Ole Espersen) s. 655 ff, Orla Friis Jensen i W.E. von Eyben (red.): 
Dansk Miljøret 4 – Ekspropriation og andre emner (1978) s. 9 ff, samme i Grundlovskommentaren s. 471 ff, Henrik 
Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 191 ff, Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – 
rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 196 ff og Peter Pagh: Omsætning og regulering af fast ejendom (2009) s. 
444 f. Se endvidere oversigt over litteratur hos Peter Pagh: Miljøansvar – en ret for hvem? (1998) s. 331 ff. 
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3.2.1. Indebærer indgrebet overførelse af ret til andre (afståelse)? 

Som nævnt omfatter Grundlovens § 73 ifølge ordlyden direkte afståelse af ejendomsret. Det 
indgår derfor også ved vurderingen af, om et indgreb er ekspropriativt, om indgrebet overfører 
en ret fra ejeren til det offentlige eller til en anden privat ejer. I så fald er der tale om ekspropria-
tion. Da afståelsen er direkte nævnt i Grundlovens § 73, har momentet sjældent nogen større 
selvstændig betydning, men kan dog konkret begrunde, hvorfor der kan være tale om ekspro-
priation, selv om alle andre momenter skulle tale imod.8 Spørgsmålet om afståelse har heller 
ikke selvstændig betydning i forhold til ophør med/reduktion af vandløbsvedligeholdelse m.v. 
Selve undladelsen af at foretage vedligeholdelse medfører ikke en egentlig afståelse af ejen-
domsret. Det samme gælder den oversvømmelse, som den ændrede vedligeholdelse måtte med-
føre på naboejendomme. Oversvømmelsen medfører ikke, at ejendomsretten til naboejendom-
mene afstås, men alene en indskrænkning i lodsejerens mulige drift. Det bemærkes i øvrigt, at 
den ændrede vandløbsvedligeholdelse ikke i alle henseender er et direkte indgreb mod lods-
ejernes ejendomme. Indgrebet vedrører i første række kun vandløbet, men har afledte konse-
kvenser for lodsejerne. Se nærmere nedenfor afsnit 4.1.2. 

 

3.2.2. Er indgrebet begrundet i væsentlige og saglige samfundsmæssige hensyn? 

Som et led i vurderingen af, om et indgreb er erstatningsfrit, indgår dets begrundelse (causa). Hvis 

indgrebet er begrundet i væsentlige og saglige samfundsmæssige hensyn, peger det i retning af, at det 

ikke udløser erstatning. Dette er f.eks. tilfældet, hvis indgrebet skal forebygge eller afværge en særlig 

risiko for skadevirkning. Således vil hensynet til at undgå forurening, sundhedsrisici eller anden ska-

devirkning på miljøet kunne indgå i begrundelsen for erstatningsfri regulering.9 Indgreb, som skal 

forhindre sundhedsfare eller forurening, er som udgangspunkt erstatningsfrie. Omvendt vil et indgreb, 

som forbyder en aktivitet, men viderefører den i et andet regi, kunne udløse et erstatningskrav.10 

 Spørgsmålet om væsentlig og saglig samfundsmæssig begrundelse er forskelligt fra kravet i 

Grundlovens § 73, stk. 1, om, at indgrebet skal være påkrævet af hensyn til almenvellet. Hvis al-

menvellet ikke kræver indgrebet, må det slet ikke finde sted – heller ikke mod erstatning. Begrun-

delseskravet er derfor snævrere end hensynet til almenvellet. Dette kan udtrykkes således, at mere 

kvalificerede samfundsmæssige hensyn skal begrunde indgrebet, hvis det skal være erstatningsfrit.11 

 Undertiden udtrykkes begrundelseskravet således, at der må lægges en vis vægt på, at nødvendig-

hedsbetingelsen er opfyldt, og at overensstemmelse med forsigtighedsprincippet må sandsynliggø-

res – dvs., at indgrebet i sig selv skal være nødvendigt for at nå formålet, og at de konkrete foran-

staltninger skal være egnede til at bidrage til at realisere målet. Dette er en anden måde at formulere 

proportionalitetsprincippet, hvorefter et indgreb, der har fornøden hjemmel i lov og er sagligt be-
                                                 
8. Jf. Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 198. 
9. Se således Peter Pagh: Miljøansvar – en ret for hvem? (1998) s. 334 og samme: Omsætning og regulering af fast 

ejendom (2009) s. 444. 
10. Jf. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 199. 
11. Jf. Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 199. 
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grundet i hensynet til almenvellet, kan udgøre en krænkelse af Grundlovens § 73, hvis det er i strid 

med proportionalitetsprincippet – dvs., hvis indgrebets formål kunne være nået med mindre indgri-

bende foranstaltninger. 

 

Se bl.a. Helle Tegner Anker12 om Natura 2000-reglerne: »Der kræves således en særlig be-
grundelse for et påbud. Der må lægges en vis vægt på, at nødvendighedsbetingelsen er op-
fyldt. Dette gælder navnlig i de situationer, der klart kan sidestilles med ekspropriative ind-
greb. Som fremhævet af Orla Friis Jensen i relation til miljøbeskyttelseslovens § 26a må der 
stilles visse dokumentationskrav til såvel planlægningen … som de konkrete påbudte foran-
staltninger. Der må kræves en vis dokumentation for de pågældende naturtypers eller arters 
sårbarhed i Natura 2000-planen. Endvidere må der formentlig forlanges en vis analyse af, 
hvilke foranstaltninger der vil være mulige og nødvendige for at nå de fastsatte mål. Det bør i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet sandsynliggøres, at de konkrete påbudte for-
anstaltninger kan bidrage til realiseringen af den ønskede målsætning.13 Derimod kan der 
næppe kræves en sikkerhed for, at dette vil ske. Der må her lægges vægt på, at der i langt de 
fleste tilfælde er tale om dynamiske naturforhold, hvis udvikling næppe kan forudsiges med 
fuldstændig sikkerhed. Der bør dog fortsat lægges vægt på, at de påbudte foranstaltninger står i et 
rimeligt forhold til den tilsigtede forbedring af tilstanden i området. I en situation, hvor enkelte 
ejere påbydes foranstaltninger, mens andre ejere ikke er genstand for krav om driftsændringer 
mv., må der kræves en særlig begrundelse for en evt. skævvridning af byrden for sikring af beva-
ringsstatus i området.«14 (Fremhævelser i original). 

 

Begrundelseskravets grænser er ikke klare, og kravet om saglighed er muligvis ikke udtryk for mere 

end, at et indgreb skal være resultatet af en sædvanlig politisk overvejelse15 – det er et folketings-

flertals politiske ønske, at samfundsudviklingen skal gå i en given retning. En række domstolsafgø-

relser har dog med en vis vægt inddraget begrundelsen, jf. f.eks.: U 1997.157 H (om et afslag på 

forlængelse af tilladelse til råstofindvinding, der var begrundet i, at fortsat indvinding indebar en 

nærliggende fare for forurening af vandforsyningen), (tilsvarende U 1999.1538 H), U 1998.1669 H 

(om 2 m dyrkningsfri bræmmer langs vandløb for at mindske risikoen for forurening af vandløbene) 

samt formentlig landsrettens dom i U 1986.864 H (en fælles ordning for brændbart erhvervsaffald, 

begrundet i miljøhensyn). Dommene viser, at domstolene tillægger begrundelsen betydning. I de 

fleste tilfælde skal der formentlig som nævnt ikke så meget til, før et indgreb anses for sagligt be-

grundet. Der vil dog kunne forekomme tilfælde, hvor begrundelsen for et indgreb ikke er tilstrække-

lig saglig eller ikke er tilstrækkelig dokumenteret, med den deraf følgende virkning, at indgrebet 

                                                 
12. I Festskrift til Orla Friis Jensen – Fast ejendoms ret – Synsvinkler & synspunkter (2007) s. 54 f. 
13. Forfatteren synes at stille et strengere dokumentationskrav i Ellen Margrethe Basse (red.): Miljøretten 3 (2. udg. 

2006) s. 499: »Der må således kræves en rimeligt klar dokumentation for, at de pågældende foranstaltninger faktisk 
kan bidrage til en sikring af drikkevandsressourcerne.« (fremhævet her). 

14. Se også Orla Friis Jensen i Landinspektøren 2002 s. 19 ff. 
15. Jf. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 196. 
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udgør ekspropriation. I den nævnte dom om råstofindvindingen på Bornholm (U 1997.157 H) blev 

en tilladelse til råstofindvinding ikke forlænget med den begrundelse, at fortsat råstofindvinding 

ville indebære en nærliggende fare for forurening af vandforsyningen. Da en sådan nærliggende fare 

imidlertid ikke var sandsynliggjort, havde virksomheden krav på erstatning efter Grundlovens § 73 

for den nægtede tilladelse, der måtte sidestilles med et ekspropriativt påbud om at ophøre med den 

aktuelle indvinding.  

 Ved reguleringen på natur- og miljøområdet kan der være forskellige typer af regulering, som 

tilsyneladende har en ensartet begrundelse, men hvor det ene regelsæt udløser ekspropriationser-

statning, mens det andet er erstatningsfri regulering.  Den natur- og miljøretlige regulering kan ind-

deles i i hvert fald fire typer af regler, der regulerer anvendelsen af fast ejendom: 

 

1. Generelle, erstatningsfrie regler, som rammer mindre intenst (f.eks. naturbeskyttelseslovens reg-

ler om beskyttede naturtyper og beskyttelseslinjer, eller regulering efter planloven), 

2. Konkrete reguleringer af anvendelsen af enkelte (dele af) ejendomme, der ofte rammer intenst, og 

som medfører erstatning for eventuelle tab (f.eks. naturbeskyttelseslovens regler om fredning), 

3. Konkrete reguleringer af anvendelsen af enkelte (dele af) ejendomme, der ofte rammer intenst, 

men som ikke medfører erstatning for eventuelle tab (f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 41 om på-

bud om nedbringelse af forurening og om gennemførelse af bestemte foranstaltninger) og 

4. Generelle regler, som rammer en række ejendomme. Nogle ejendomme rammes så intenst, at det 

vil medføre erstatning efter Grundlovens § 73, mens andre rammes mindre intenst. Der er imid-

lertid fastsat erstatningsbestemmelser, således at der ydes erstatning for tab, uanset hvordan indgre-

bet rammer en konkret ejendom – såkaldt billighedserstatning. (Se f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 

26 a, naturbeskyttelseslovens § 19 g og skovlovens § 24 om Natura 2000-foranstaltninger). 

 

At gruppe 1) er erstatningsfri skyldes reglernes generelle og mindre intense karakter, jf. nedenfor 

under afsnit 3.2.3. og 3.2.4. Derimod er det vanskeligere at begrunde, hvorfor gruppe 3) – i mod-

sætning til gruppe 2) – ikke medfører erstatningsansvar, selv om reguleringen er konkret og – til 

tider meget – intens. Forklaringen må findes i lovreglernes formål og begrundelse. Umiddelbart 

synes begrundelsen for alle fire typer regulering at være identisk: Hensynet til at beskytte almene 

interesser i natur- og miljø. Imidlertid vil der ofte være den forskel, at de konkrete, erstatningsfrie 
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indgreb i gruppe 3) er begrundet i ønsket om at modvirke forhold, som misbilliges.16 Dette kan 

f.eks. skyldes hensynet til at hindre ulemper for eller skade på tredjemands erstatningsretligt vær-

nede interesser. Således vil f.eks. forurening kunne føre til, at tredjemand efter naboretlige regler 

har et erstatningskrav for tab, der er forvoldt ved forureningen. Det forhold, at forureneren ville 

kunne blive dømt til at betale erstatning til tredjemand for forureningen, modsvares af, at forureneren 

ikke har ret til erstatning, hvis den forurenende adfærd forbydes. I de tilfælde, hvor forureningen ikke 

skader konkrete interesser hos tredjemand, kan erstatningsfriheden begrundes i princippet om, at for-

ureneren betaler – dvs. selv må afholde de udgifter, der er forbundet med at begrænse eller eliminere 

forureningen. Hvis den forurenende virksomhed påbydes indskrænket eller bragt til ophør, har forure-

neren derfor heller ikke krav på erstatning. Endvidere antages det, at lang tids forurening ikke giver 

forureneren en hævdvunden ret til at fortsætte forureningen, således at denne kun kan påbydes bragt 

til ophør mod erstatning. Det er denne retsstilling, som bl.a. kommer til udtryk i miljøbeskyttelseslo-

vens § 41 sammenholdt med lovens § 4, stk. 3, om princippet om, at forureneren betaler.17 

 På den anden side er de aktiviteter, der i gruppe 2) hindres ved f.eks. en fredning af hensyn til 

dyre- og plantelivet, som oftest ikke aktiviteter, som misbilliges eller som giver en konkret tredje-

mand et erstatningskrav. At et areal gror til med ikke-hjemmehørende træarter, eller at et levested i 

en mose fjernes ved opdyrkning, medfører således ikke erstatningsretligt værnede tab for tredje-

mand, og der er heller ikke tale om »forurening«. Endvidere antages det, at grundejere i forhold til 

beskyttelse af dyre- og planteliv og i forhold til anvendelse af arealet har en ejendomsretsbeskyttet 

forprioritet, der betyder, at den aktuelle råden kun kan ændres mod erstatning. Det er denne retsstil-

ling, som bl.a. kommer til udtryk i naturbeskyttelseslovens regler om fredning.18 

 Reglerne i gruppe 4) afviger fra de øvrige tre grupper, idet lovgiver specifikt har fastsat, at grund-

ejeres tab ved indgrebene skal erstattes, uanset om indgrebene udgør ekspropriation eller ej. Disse 

regler synes at indebære »et systemskifte« i forhold til gruppe 1)-3). Alle fire grupper er som nævnt 

                                                 
16. Se Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret 2 (3. udg. ved Ole Espersen 1983) s. 669. Forfatteren nævner som eksempel, 

at regler om bekæmpelse af smitsomme sygdomme blandt dyr sædvanligvis udløser erstatning, fordi der ikke er no-
get forhold hos dyreejeren, der kan stemples som retsstridigt. Derimod udløser en række sundhedsmæssige forskrif-
ter vedrørende sanering, arbejdsmiljø, indretning af boliger m.v. ikke erstatning, fordi det er ejerens retsstridige ad-
færd, der fører til de sundhedsmæssigt uhensigtsmæssige forhold. 

17. Se f.eks. KFE 1993.271, hvori Miljøklagenævnet bl.a. anførte: »I almindelighed antages, at indgreb over for for-
urenende virksomhed er erstatningsfri regulering ... . I overensstemmelse hermed hviler udformningen af miljøbe-
skyttelsesloven på en almindelig forudsætning om, at miljømyndighedernes forbud efter § 41, stk. 2, ... ikke 
medfører erstatningspligt i forhold til forureneren. Dette udelukker ikke, at et forbud efter bestemmelsen i ganske 
særlige tilfælde kan medføre erstatningspligt, fordi indgrebet må anses som ekspropriation. Afgørelsen heraf hen-
hører imidlertid under domstolene, og der er ikke i retspraksis taget stilling til, om forbud, der varetager almene 
naturbeskyttelsesinteresser af særegen karakter, kan være af ekspropriativ karakter.« 

18. Se nærmere Peter Pagh: Miljøansvar – en ret for hvem? (1998) s. 219 f sammenholdt med s. 335 f og s. 338. 
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ofte begrundet i det samme hensyn: At beskytte almene interesser i natur- og miljø. Imidlertid er det 

for så vidt angår gruppe 1)-3) som oftest i forarbejderne til de enkelte bestemmelser enten afklaret, 

at der er tale om ekspropriative indgreb, der udløser erstatning, eller anført, at erstatningsspørgsmå-

let overlades til domstolene, fordi det ikke kan udelukkes, at der i enkelte tilfælde kan være tale om 

ekspropriation. Erstatningen i gruppe 4) kaldes i forarbejderne ofte for billigheds- eller rimelighedser-

statning, hvilket dog forekommer misvisende, idet erstatningen netop gives til alle, der lider tab, uan-

set om dette i øvrigt er rimeligt eller ej i forhold til, hvor hårdt indgrebet rammer. Baggrunden for 

reglerne er snarere, at vurderingen af indgrebenes virkning på konkrete ejendomme og af størrelsen af 

de konkrete økonomiske tab kan være vanskelig at foretage, idet en række parametre indgår heri.19 

Billigheden består således snarere i, at der for grundejerne skabes afklaring af deres erstatningskrav, 

uden at en retssag er nødvendig, og at der skabes lettere adgang til at opnå erstatning. 

 

For så vidt angår miljøbeskyttelseslovens § 26 a om beskyttelse af drikkevand mod nitratforu-
rening er billighedserstatningen tillige begrundet således:20 »…den findes også rimelig ud fra 
den betragtning, at nødvendigheden af de pågældende indgreb udelukkende skyldes de geolo-
giske forhold på stedet, som ejeren ikke har nogen indflydelse på, og normalt heller ikke hav-
de nogen mulighed for at vide noget om ved køb af ejendommen. At indgrebene foretages 
mod erstatning medfører endvidere, at det ikke er nødvendigt at påvise, hvor stor nitratud-
vaskning hver enkelt ejendom i et område bidrager med. Derimod skal den nødvendige do-
kumentation være til stede til påvisning af at området som helhed bidrager med en for stor belast-
ning. Det vil således være muligt, hvis det konkret er mest hensigtsmæssigt, at fordele den nød-
vendige reduktion i kvælstofudledningen »skævt« mellem de forskellige ejendomme i området.« 

 

3.2.3. Er indgrebet konkret eller generelt? 

Et lovindgreb, som rammer en gruppe af ejere generelt og nogenlunde ligeligt, anses som udgangs-

punkt for at være et udslag af lovgivningsmagtens beføjelse til at indføre almindelige (erhvervs-)re-

gulerende bestemmelser uden erstatning. Er et indgreb generelt, taler det imod ekspropriation. Det 

afgørende er ikke, hvor mange eller få ejendomme som rammes, men derimod at afgrænsningen af 

de berørte ejendomme sker efter almene (generelle) kriterier.21 Er dette tilfældet, kan indgrebet væ-

re erstatningsfrit, selv om anvendelsen af de almene kriterier fører til, at kun få ejendomme er om-

fattet af indgrebet. Er udvælgelsen af de berørte ejendomme mere vilkårlig (konkret), peger det 

                                                 
19. Se således f.eks. bemærkningerne til skovlovens § 24 i lovforslag 145 (Folketingstidende 2003-04). Se også Helle 

Tegner Anker i Festskrift til Orla Friis Jensen – Fast ejendoms ret – Synsvinkler & synspunkter (2007) s. 42. 
20. Se bemærkningerne til § 2, nr. 2, i lovforslag 56 (Folketingstidende 1997-98 (2. samling)). 
21. Grundlovskommentaren s. 472 og Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 199. 

U 1981.394 H (to mejerier – ikke ekspropriation) og U 2001.1057 H (rocker-loven; kun anvendt på 26 ejendomme – 
ikke ekspropriation), men U 1980.955 Ø (ét rederi – ekspropriation). 
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imod ekspropriation. Grundlovsbeskyttelsen indeholder på denne måde også et moment af ligheds-

betragtninger.22 

 Et indgreb kan være generelt (og erstatningsfrit), selv om det ikke omfatter alle ejendomme, men 

alene alle eller flere ejendomme af en bestemt type – f.eks. alle eller mange landbrugsejendomme, 

eller alle ejendomme, der ligger i en bestemt afstand fra kysten, en bestemt naturtype eller lignende. 

 

3.2.4. Hvor intenst er indgrebet? 

3.2.4.1. Om intensitetsvurderingen 

Det har væsentlig betydning for vurderingen af, om et indgreb er ekspropriativt, hvilken virkning 

indgrebet har for dets adressater. En rådighedsbegrænsning, der har relativ beskeden virkning for 

adressaterne, er sædvanligvis ikke ekspropriation, jf. U 1998.1669 H (bræmmesagen). Omvendt vil 

et indgreb kunne ramme så intenst, at det vil være ekspropriation, selv om de øvrige kriterier peger i 

modsat retning. 

 For at afgøre om en konkret lov eller et specifikt indgreb generelt er ekspropriativt, kan intensi-

tetsvurderingen formentlig foretages som en bedømmelse af lovindgrebets gennemsnitlige virkning og 

en bedømmelse af, hvor store konkrete afvigelser, der må antages at blive fra dette gennemsnit.23 

 Selv om et indgreb generelt set ikke har en sådan intensitet, at hele indgrebet er ekspropriativt, 

kan indgrebet konkret og i forhold til enkelte ejere have en sådan intensitet, at disse ejere er beretti-

get til ekspropriationserstatning, jf. f.eks. U 1997.157 H, U 2006.1095 H og U 2006.1539 H. I den-

ne vurderingen må tillige indgå, hvilke muligheder der er for at opnå dispensation fra indgrebet i til-

fælde, hvor dette vil ramme atypisk hårdt.24 Ligeledes indgår det i vurderingen, om indgrebet straks 

har dets fulde konsekvenser for ejeren, eller om der er fastsat en overgangs- eller indfasningsperiode, 

hvor ejeren har mulighed for at tilpasse sin anvendelse af ejendommen til indgrebets nye krav. 

 I intensitetsvurderingen indgår tillige, om et indgreb medfører begrænsninger i ejerens aktuelle, 

lovlige råden over ejendommen, eller om det alene begrænser ejerens fremtidige potentielle udnyt-

telsesmuligheder. Indgreb i den aktuelle råden indebærer afståelse af nogle ejerbeføjelser og peger 

derfor i retning af ekspropriation, mens indgreb, der alene retter sig mod fremtidige udnyttelsesmu-

ligheder, normalt vil være erstatningsfrie, da ejeren har mulighed for at indrette sig på de indskræn-

kede driftsmuligheder, hvorfor indgrebet er mindre intenst. Se herved f.eks. U 2006.1539 H omtalt 

straks nedenfor. 

                                                 
22. Jf. Michael Hansen Jensen i U 2000 B 439. 
23. Jf. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 200. 
24. Jf. Michael Hansen Jensen i TfL 1999.2. 
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 Intensitetsvurderingen indgår med meget varierende vægt i retspraksis. I U 1998.1669 H (bræm-

mesagen), anførte Højesteret blot, at indgrebet var af en så ringe intensitet, at det ikke ville være 

ekspropriativt. I U 2006.1539 H (Pindstrup Mosebrug A/S), blev der foretaget en mere indgående 

prøvelse af intensiteten af den tidligere naturfredningslovs § 43, hvorefter der pr. 1. januar 1979 kun 

med amtsrådets tilladelse måtte ske ændring af tilstanden i moser. Pindstrup Mosebrug A/S fik af-

slag på fortsat tørveindvinding i Draved Mose, som selskabet havde lejet af staten i 50 år med hen-

blik på tørveindvinding. Såvel Vestre Landsret som Højesteret lagde vægt på, at bestemmelsen var 

begrundet i væsentlige natur- og miljømæssige interesser, og var et led i en generel bevarelse af 

moser, der indebar en almindelig begrænsning i alle producenters adgang til at indvinde tørv i 

Danmark. Med hensyn til intensiteten af indgrebet i forhold til Pindstrup Mosebrug A/S, delte op-

fattelserne sig imidlertid, idet landsretten lagde vægt på, at formålet med selskabets forpagtning af 

mosen udelukkende var indvinding af tørv, hvorfor afslaget ramte ganske betydeligt og atypisk 

hårdt. Landsretten tilkendte derfor ekspropriationserstatning. Højesterets mindretal (to dommere) 

ville stadfæste afgørelsen og henviste til, at der var knaphed på spagnum i Danmark, at import af 

spagnum var væsentlig dyrere end indvinding i Danmark, at den spagnum, som kunne indvindes i 

Draved Mose havde en betydelig værdi for Pindstrup Mosebrug A/S, samt at virksomheden havde 

ret til at indvinde og havde forpagtet arealet af staten i 50 år netop med henblik herpå. Imidlertid 

nåede Højesterets flertal (tre dommere) frem til, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke aktuelt havde in-

vesteret i anlæg til udnyttelse af indvindingsretten og i øvrigt havde adgang til indvinding af betyde-

lige mængder af tørv i Danmark. Virksomheden var derfor ikke blevet ramt særligt hårdt, og der 

forelå ikke ekspropriation.25 

 Afgørelsen viser, at en række momenter (knaphed, væsentlige udgifter ved alternativ virksomhed 

(import), rettigheder af betydelig værdi og indretning på at opnå disse rettigheder) kan pege i ret-

ning af, at et indgreb rammer en ejer særligt hårdt. At Højesterets flertal ikke nævner disse momen-

ter betyder næppe, at de ikke kan indgå i vurderingen. Imidlertid er det ifølge flertallet mere tungt-

vejende, om ejeren aktuelt har investeret i fremtidigt at udnytte de værdifulde rettigheder (eller ak-

tuelt har påbegyndt udnyttelsen heraf); og alene det forhold, at man har lejet arealet med henblik på 

udnyttelse er ikke tilstrækkelig. Endvidere vejer det tungt, om ejeren – ud fra en samlet vurdering af 

dennes virksomhed – i øvrigt har adgang til at udnytte sådanne rettigheder, som indgrebet på én 

                                                 
25. Sagen blev efterfølgende indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (afgørelse af 3. juni 2008 i sag 

34943/06 optrykt i MAD 2008.534). Domstolen fandt, at de danske domstole havde foretaget en grundig undersø-
gelse af faktum og inddraget alle relevante momenter i vurderingen. Da Højesteret samtidig havde fundet en »fair 
balance« mellem samfundsmæssige interesser i naturbeskyttelse og grundejerens interesser i at kunne udnytte sine 
interesser som ejer, blev sagen afvist fra videre prøvelse. 
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ejendom forhindrer ejeren i at udnytte.26 Hvis dette er tilfældet, vil selv et intensivt – men i øvrigt 

generelt og velbegrundet – indgreb på ejerens ene ejendom ikke udgøre ekspropriation. 

 

3.2.4.2. Vurdering »skridt for skridt« 

Et indgrebs intensitet skal bedømmes på grundlag af gældende ret umiddelbart før indgrebet. Et nyt 

indgreb skal således sammenlignes med de begrænsninger, der allerede var pålagt en ejendom, og 

ikke med en situation med fri rådighed for ejeren. Ved en længere række af indgreb skal disse såle-

des vurderes »skridt for skridt«.27 Der er så vidt ses ikke retspraksis, der tager stilling til denne 

skridt for skridt-vurdering, og den er ikke nærmere beskrevet i den juridiske litteratur. 

 

Så vidt ses indeholder litteraturen alene følgende to bidrag om vurderingen: Alf Ross skriver:28 
»Den lovgivning, der på den ene eller anden måde begrænser en ejers rådighedsbeføjelser, er 
uhyre omfattende. Man må dog have for øje at hvad varige begrænsninger angår opstår erstat-
ningsspørgsmålet kun i det øjeblik en ny, yderligere begrænsning indføres. Senere ejere der har 
erhvervet ejendommen under den ny retstilstand vil ikke kunne rejse noget krav.« Henrik Zahle 
skriver (med henvisning til Alf Ross):29 »Den statslige regulering af udnyttelsen af fast ejendom 
og af erhvervsrettigheder sker i vidt omfang med skridtvise reformer. Om de enkelte skridt skal 
betragtes som ekspropriative, skal da til hver sin tid bedømmes »skridt for skridt«, og ikke på 
grundlag af den samlede bevægelse, som en længere række af reformer kan indebære…«. 

I U 1998.1669 H (Bræmmesagen) anførte Østre Landsret bl.a. følgende: »Det må ved sa-
gens afgørelse lægges til grund, at der i en meget lang årrække har eksisteret en vis rådig-
hedsbegrænsning med hensyn til dyrkning m.v. ved visse vandløb og søer, og at den generelle 
udvidelse heraf, der nu har fundet sted … har et begrænset omfang.« Det fremgår ikke helt 
klart, hvad landsretten sigter til med formuleringen: »i en meget lang årrække«, men ordlyden 
af sætningen tyder på, at der formentlig alene menes, at rådighedsbegrænsninger langs søer og 
vandløb er et velkendt reguleringsmiddel, som – i forskellige former – har været anvendt i 
lang tid. Der er således ikke i ordlyden nogen antydning af, at landsretten har tillagt det vægt, 
hvor langt et tidsrum, der er forløbet mellem indførelsen af de forskellige rådighedsbegræns-
ninger, der heller ikke omtales specifikt. Dommen kan derfor næppe antages at bidrage til en 
klarlæggelse af »skridt-for-skridt«-vurderingen. 

I øvrigt bemærkes det, at det ikke er klart, om Højesteret har taget afstand fra landsrettens 
bemærkning. Om bræmmerne generelt anfører Højesteret samlet – uden at henvise til lands-
rettens præmisser – at indgrebet er af så ringe intensitet, at det ikke er ekspropriation. I for-
hold til de to konkrete sagsøgere henviser Højesterets flertal derimod bl.a. til »…de grunde, 
der i øvrigt er anført af landsretten«. 
 

                                                 
26. At Højesteret lægger vægt på dette kritiseres af Peter Pagh: Omsætning og regulering af fast ejendom (2009) s. 456, 

da dette fører til, at større virksomheder må tåle større konkrete indgreb end mindre virksomheder. 
27. Jf. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 200, Alf Ross: Dansk Statsforfat-

ningsret 2 (3. udg. ved Ole Espersen 1983) s. 667 og U 1998.1669 H (bræmmesagen), hvor der bl.a. blev lagt vægt 
på, at arealerne, der var omfattet af de dyrkningsfri bræmmer, i en meget lang årrække havde været underlagt for-
skellige dyrkningsbegrænsninger (landsrettens dom). 

28. Jf. Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret 2 (3. udg. ved Ole Espersen 1983) s. 667. 
29. Jf. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder (3. udg. 2003) s. 200. 
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Som det fremgår af citaterne, forholder forfatterne sig ikke til spørgsmålet om, hvor lang tid der 

skal gå mellem to indgreb, før de skal vurderes hver for sig. Det fremgår, at litteraturens bemærk-

ninger sigter til »varige begrænsninger« og »skridtvise reformer«, og bemærkningerne signalerer 

dermed sprogligt, at der formentlig nærmest er tænkt på indgreb, som først efter et længere tidsrum 

udvides eller suppleres med yderligere indgreb. Dette har da også i de fleste tilfælde været forhol-

dene i praksis. Der er således formentlig slet ikke i litteraturen taget stilling til, hvordan indgreb, 

som med samme formål foretages med ganske korte intervaller, skal behandles. Med den manglen-

de retspraksis og den begrænsede litteratur kan det derfor ikke med sikkerhed afgøres, hvordan 

»skridt-for-skridt«-vurderingen vil blive foretaget i praksis. 

 

4. Analyse af om den reducerede vandløbsvedligeholdelse udgør ekspropriation 

4.1. Hjemmelen for et muligt erstatningskrav 

4.1.1. Hjemmel i vandløbsloven? 

Som nævnt fastsætter taksationsmyndighederne erstatning for mangelfuld opfyldelse af vedligehol-

delsesforpligtelserne i medfør af vandløbslovens § 73, stk. 1. Hvis lovforslagets nye § 12, stk. 3, og 

det nyaffattede § 27, stk. 1, vedtages, vil det blive muligt at bestemme i et regulativ, at vandløbet 

eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes. Vedtages et sådant regulativ, vil 

undladelse af vedligeholdelse ikke udgøre mangelfuld vedligeholdelse. Der vil derfor heller ikke 

være hjemmel i vandløbslovens § 73, stk. 1, til, at taksationsmyndighederne fastsætter en erstatning. 

I vandløbsloven vil der som udgangspunkt kun være hjemmel for at ansøge om tilskud i medfør af 

den nye § 13 a. Af samme grund vil vandløbsmyndighederne heller ikke ifalde et culpaansvar ved at 

efterleve et regulativ, der fastslår, at der ikke må ske vedligeholdelse. 

 I de specielle bemærkninger til lovforslagets § 13 a om tilskudsordningen anføres imidlertid helt 

generelt, at »[r]eduktion af vandløbsvedligeholdelse har efter hidtidig praksis været en generel for-

anstaltning, der har kunnet gennemføres erstatningsfrit«. Dette forekommer ikke at være dækkende 

for den hidtidige retsstilling. Da der – som nævnt ovenfor i afsnit 3.1. er en række afgørelser, som 

tilkender lodsejere erstatning for vandløbsvedligeholdelse, der ikke er i overensstemmelse med 

vandløbsregulativet, må bemærkningen antages at sigte til de tilfælde, hvor der foretages ændringer 

af et regulativ, således at regulativets mål for vandløbsvedligeholdelsen reduceres. Om regulativ-

ændringer er der i den juridiske litteratur imidlertid anført følgende: 
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Helge Wulff30 anfører følgende: Det er »…formentlig hensigten med den nugældende vand-
løbslov, at vandløbsmyndigheden af miljømæssige årsager kan foreskrive en … ændret vand-
løbsvedligeholdelse, der kan svække vandføringsevnen og derved påføre landmændene et vist 
tab, som de må tåle. Der må dog være en grænse herfor i betragtning af, at landmænd har krav 
på erstatning for vandløbsrestaurering … og naturgenopretning … der kan reducere vandfø-
ringsevnen.«  

Se endvidere Søren Bach i Juristen 1998, s. 196: »I det omfang forringelser indebærer, at 
anvendeligheden af arealerne i et vandløbs afstrømningsområde til jordbrugsformål begræn-
ses, såvel aktuelt som på sigt, har forringelser karakter af indgreb over for lodsejerne, som kan 
påføre lodsejerne et økonomisk tab nærmere beroende på, hvorledes de berørte arealers an-
vendelsesmuligheder begrænses. Der er for disse tilfælde ingen specifik erstatningshjemmel i 
vandløbsloven. 

Tilvejebringes der … ændrede tilstande i vandløbet, som kan sidestilles med egentlige af 
vandløbsmyndigheden anordnede restaureringsforanstaltninger, kan erstatningskrav nærlig-
gende støttes på bestemmelsen i VL § 37, stk. 4, … og på bestemmelsen i VL § 23 … . 

Det kan diskuteres, om indgreb af den her omhandlede karakter i relation til grundlovens § 
73 må anses for en generel erstatningsfri regulering af arealanvendelsen, eller om der er tale 
om ekspropriative erstatningsudløsende indgreb.« 

Se endelig Helle Tegner Anker:31 »Om – og i givet fald i hvilket omfang – der kan gives er-
statning for en vedligeholdelse, der er i overensstemmelse med en regulativbestemt forringet 
vandføringsevne, synes at være et uafklaret spørgsmål. Der er ikke fastsat specifikke erstat-
ningsbestemmelser herom i [vandløbs]loven. Det er antaget, at et erstatningskrav evt. vil kun-
ne støtte sig på vandløbslovens øvrige erstatningsbestemmelser, fx i forbindelse med regule-
ring og restaurering. Ud fra en ekspropriationsretlig betragtning vil der formentlig blive lagt 
vægt på et intensitetssynspunkt, således at forringet vandafledning i et begrænset omfang må 
accepteres uden erstatning, mens større og mere individuelle skadevirkninger må erstattes.« 
(fremhævet i original). 

 

Som det fremgår, synes der i litteraturen at være enighed om, at indførelse af reducerede krav til 

vandløbsvedligeholdelsen ikke i enhver henseende kan være erstatningsfri. En reduceret vandløbs-

vedligeholdelse kan føre til fysiske forandringer i vandløbet, som er sammenlignelige med sådanne 

foranstaltninger, der kan gennemføres ved en bevidst regulering af vandløbet og/eller ved en bevidst 

vandløbsrestaurering. Da vandløbslovens § 23 henholdsvis § 37, stk. 4, indeholder hjemmel for, at 

enhver, der lider tab ved vandløbsregulering/-restaurering, har ret til erstatning, må et tilsvarende 

erstatningskrav antages at gælde for lodsejere, der lider tab som følge af en reduceret vandløbsved-

ligeholdelse, der har sammenlignelige konsekvenser for vandløbet. 

Hvis den reducerede vedligeholdelse ikke fører til forandringer, der kan sidestilles med regule-

ring eller restaurering, synes der endvidere i litteraturen at være tilslutning til, at berørte lodsejere 

alligevel kan have et erstatningskrav, i hvert fald når generne ved den reducerede vandløbsvedlige-

                                                 
30. Landboret, miljøret og regulering af det åbne land (2. udg. 1992) s. 139. 
31. I Ellen Margrethe Basse (red.):Miljøretten 3 – Affald, jord, vand og råstoffer (2. udg. 2006) s. 548 f. 
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holdelse når over et vist niveau (intensitet). Erstatningskravet er primært begrundet i nogle ekspro-

priationsretlige principper.  

Hvorvidt den foreslåede reduktion af vandløbsvedligeholdelsen kan udløse erstatning efter reg-

lerne om vandløbsregulering og -restaurering falder uden for mit opdrag, og behandles derfor ikke 

yderligere her. 

Det må antages, at der vil være en række tilfælde, hvor reduceret vandløbsvedligeholdelse ikke fø-

rer til ændringer, der er sammenlignelige med vandløbsregulering og -restaurering, men som alligevel 

medfører gener for lodsejerne. Det skal derfor vurderes, om der i øvrigt er hjemmel for erstatning. 

 

4.1.2. Hjemmel i Grundlovens § 73? 

Som anført i petitafsnittet ovenfor i afsnit 4.1.1. antager flere forfattere (Søren Bach og Helle Teg-

ner Anker), at reduceret vandløbsvedligeholdelse efter omstændighederne vil kunne udløse erstat-

ning til lodsejerne efter Grundlovens § 73 eller ud fra »en ekspropriationsretlig betragtning«. 

For så vidt angår offentlige vandløb vil en reduceret vandløbsvedligeholdelse være et indgreb ret-

tet mod den faste ejendom, som vandløbet er beliggende på. Indgrebet gennemføres af en offentlig 

myndighed – kommunalbestyrelsen, der er vandløbsmyndighed, jf. vandløbslovens § 7 – ved æn-

dring af gældende regulativer i medfør af lovforslagets nye § 12, stk. 3. I danske ret antages det – 

medmindre der er hjemmel for noget andet, hvilket der her ses bort fra – at vandløb er en del af den 

faste ejendom, som det gennemstrømmer. Hvis et vandløb danner grænse mellem flere ejendomme, 

er ejendomsretten til vandløbet delt mellem bredejendommene efter midtlinjeprincippet.32 Denne 

fordeling af ejendomsretten til vandløb gælder, uanset om vandløbet er offentligt eller privat i vand-

løbslovens forstand. Som følge heraf vil et offentligt indgreb rettet mod et vandløb tillige være et 

indgreb mod bredejendommenes ejendomsret, hvorfor Grundlovens § 73 principielt er anvendelig. 

I hvilket omfang Grundlovens § 73 eventuelt giver grundlag for erstatning afhænger af, hvilke 

konsekvenser den manglende vandløbsvedligeholdelse konkret vil få. En reduceret eller undladt 

vandløbsvedligeholdelse vil isoleret set ikke direkte berøre driften af den ejendom, hvor vandløbet 

er beliggende. Den reducerede vedligeholdelse m.v. er rettet mod vandløbet, hvor den umiddelbart 

vil medføre øget grødevækst og muligvis andre forandringer i vandløbet, men den vil som udgangs-

punkt ikke direkte berøre bredejendommene i øvrigt, idet der ikke sker arealafståelse, rådighedsind-

skrænkninger eller andre direkte indgreb i forhold til jord eller drift. Imidlertid kan den reducerede 

vedligeholdelse efter kortere eller længere tid få nogle følgevirkninger på driften af den ejendom, 
                                                 
32. Jf. bl.a. Flemming Tolstrup i W.E. von Eyben (red.): Dansk Miljøret 3 – Miljøværn (1977) s. 278 og Peter Morten-

sen: Digital tinglysning (4. udg. 2007) s. 59. 
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hvor vandløbet ligger, som følge af oversvømmelser m.v. Spørgsmålet er derfor, om der – hvis be-

tingelserne er opfyldt – skal gives erstatning for et direkte indgreb i ejendomsretten, eller om der i 

stedet skal gives erstatning for ulemper efter naboretlige principper. Der kan således sondres mel-

lem følgende tilfælde: 

 

a) Den reducerede vandløbsvedligeholdelse m.v. fører til, at der selv under almindelige nedbørsfor-

hold m.v. sker permanente eller længerevarende oversvømmelser m.v. på bredejendomme og 

eventuelt på naboejendomme, som vandløbet ikke gennemløber. Hvis »normalsituationen« på 

denne måde bliver, at arealer fast i kortere eller længere perioder i løbet af året ikke er anvendeli-

ge til landbrugsmæssige formål på grund af oversvømmelse m.v., er det nærliggende at behandle 

den reducerede vedligeholdelse, som et indgreb direkte i ejendomsretten på de pågældende ejen-

domme, idet der er en direkte sammenhænge mellem den reducerede vedligeholdelse, og det for-

hold at dele af ejendommene areal ikke kan anvendes landbrugsmæssigt. Dette må navnlig gælde 

i de tilfælde, hvor det – som forudsat i bemærkningerne til lovforslagets nye § 13 a – ligefrem er 

muligt på forhånd på grundlag af en model at udpege, hvilke ejendomme som vil blive ramt af 

oversvømmelser som følge af den reducerede vedligeholdelse. Med dette udgangspunkt må det 

efter de almindelige fire kriterier, jf. ovenfor afsnit 3.2.1.-3.2.4., vurderes om der foreligger eks-

propriation direkte efter Grundlovens § 73. Se nærmere herom nedenfor afsnit 4.2. 

b) Den reducerede vandløbsvedligeholdelse m.v. fører ikke umiddelbart til, at de omkringliggende 

ejendomme påvirkes, men der vil periodisk – f.eks. ved kraftigere nedbør etc. – ske oversvøm-

melser m.v. af ejendommene. I så fald er det formentlig mere nærliggende at betragte oversvøm-

melserne m.v., som indirekte ulemper, der følger af den reducerede vedligeholdelse. Med dette 

udgangspunkt skal det vurderes, om der er erstatningsansvar for ulemperne. Herom har Højesteret 

udviklet en særlig retspraksis, der behandles nærmere nedenfor i afsnit 4.3. 

 

Det er ikke klart, om erstatningsspørgsmålet skal vurderes ud fra model a) eller b). Dette må i sidste 

ende afgøres af domstolene i forhold til et konkret søgsmål. I praksis vil der dog formentlig ikke 

være nogen væsentlig forskel på, om den ene eller den anden model anvendes. Det skyldes, at det 

centrale i vurderingen af, om der foreligger ekspropriation efter Grundlovens § 73 (model a) ofte vil 

være en vurdering af, om indgrebet rammer så intenst, at der er grundlag for at yde erstatning i det 

konkrete tilfælde, jf. afsnit 3.2.4. og 4.2.3. I forhold til ulempevurderingen (model b) er det centrale, 

om tålegrænsen er overskredet for den konkrete ejendom, jf. nedenfor afsnit 4.3. I begge tilfælde er 
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der tale om en konkret vurdering af, om ejendommen rammes så atypisk, at det udløser erstatning. 

Sat på spidsen kan der dog være den (efter omstændighederne væsentlige) forskel, at erstatning ef-

ter Grundlovens § 73 skal ydes som erstatning for det fulde tab, mens erstatning i ulempetilfældene 

kun ydes for den del af tabet, som ligger ud over en vis tålegrænse. 

 

4.2. Udgør den reducerede vandløbsvedligeholdelse ekspropriation (model a)? 

I afsnit 4.2. gennemgås den reducerede vandløbsvedligeholdelse i forhold til de kriterier, som ifølge 

afsnit 3.2.1.-3.2.4. har betydning for, om der foreligger et ekspropriativt indgreb. 

 

4.2.1. Generelt eller konkret indgreb? 

Der kan næppe i retspraksis påvises nogen almindelig tendens til, at domstolene er mere tilbagehol-

dende med generelt at dømme lovgivningen i strid med Grundlovens § 73 end i øvrigt med at nå 

frem til grundlovsstridighed.33 Imidlertid synes der – navnlig i nyere højesteretspraksis – at være en 

klar tendens til, at lovindgreb, der rammer generelt, og som er begrundet i samfundsmæssige hensyn 

til beskyttelse af natur og miljø mod forurening, som udgangspunkt anses for erstatningsfri regulering, 

der dog i forhold til enkeltejere kan ramme så hårdt, at der må betales ekspropriationserstatning. 

 

Se navnlig: U 1998.1669 H (bræmmesagen): Her fandtes indgrebet generelt set ikke eks-
propriativt på grund af dets ringe intensitet, men i forhold til de to sagsøgeres ejendomme an-
førte Højesterets flertal: »…at indgrebet må anses for velbegrundet deri, at dyrkningen af 
vandløbsnære arealer … betyder en væsentlig forøgelse af risikoen for forurening af vandløb 
med betydelige rensningsudgifter til følge.« U 1997.157 H og tilsvarende U 1999.1538 H 
(Råstofindvindingen på Bornholm): Her var indgrebet begrundet i forbindelsen mellem grus-
gravning og vandindvindingsmæssige interesser. Da der ikke var sandsynliggjort en sammen-
hæng mellem grundejerens grusgravning og vandforureningen, tilkendtes han erstatning. Dette 
havde ikke været tilfældet, hvis sammenhængen havde været sandsynliggjort.34 U 2006.1095 H 
(forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave): »…jordforureningslovens § 52, indeholder et ge-
nerelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave med mulighed for dispensation fra forbuddet. 
Bestemmelsen har til formål at sikre drikkevandsinteresser og indebærer en almindelig, mil-
jømæssigt begrundet regulering. Spørgsmålet er herefter, om virkningerne af amtets afslag på 
Leif Bærentzens dispensationsansøgning kan begrunde, at der desuagtet er tale om et eks-
propriativt indgreb over for ham.« U 2006.1539 H (Pindstrup Mosebrug): Højesterets flertal 
anførte direkte: »Indgrebet var begrundet i væsentlige natur- og miljømæssige interesser. Det 
var et led i en generel bevarelse af moser og indebar en almindelig begrænsning i adgangen til 
indvinding af tørv i Danmark. Ordningen havde betydning for alle producenter af spag-

                                                 
33. Jf. Michael Hansen-Jensen i Festskrift til Orla Friis Jensen – Fast ejendoms ret – synsvinkler & synspunkter (2007) 

s. 15 f og 21. Forfatteren påpeger endvidere, at der ikke er tilstrækkelige argumenter for, at domstolene bør være 
mere tilbageholdende med at prøve indgreb i ejendomsretten end indgreb i andre frihedsrettigheder. 

34. Jf. højesteretsdommer Jørgen Nørgaards kommentar til dommen i U 2000 B 399, 1. spalte. 
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num…«. Landsretten, der nåede det modsatte resultat (erstatning), lagde (side 1551 f) tilsva-
rende vægt på: »Bestemmelsen … må anses som et sagligt begrundet led i den regulering, der 
ud fra almene hensyn er gennemført for at opretholde en status quo-tilstand for vådområder. 
Bestemmelsen gælder for alle og vil i relation til moser i almindelighed kun indebære et be-
grænset rådighedsindgreb.«  

 

Set i forhold til denne retspraksis må den planlagte reduktion af vandløbsvedligeholdelsen, anses for 

at blive et forholdsvis generelt indgreb, der formentlig vil få betydning for driften af et større antal 

landbrugsejendomme langs de 7.300 km vandløb, der forventes omfattet af ordningen. Der sker 

ikke en udvælgelse af de enkelte landbrugsejendomme, men derimod af vandløbene, men ejen-

dommene rammes som følge af deres generelle beliggenhed i nærheden af et vandløb, der undtages 

fra den almindelige vedligeholdelsespligt. I bemærkningerne35 til lovforslaget er det anført, at det er 

muligt at udvikle en model, der kan forudsige, hvilke arealer der bliver mere vandlidende som følge 

af den ændrede vedligeholdelse. Da den ændrede vandløbsvedligeholdelse rammer en lang række 

vandløb, og da alle de ejendomme, der ligger langs vandløbene eller i nærheden heraf, og som op-

fylder visse beliggenhedskrav m.v. – jf. den omtalte model – vil blive vandlidende, må indgrebet i 

ekspropriationsretlig henseende anses for et generelt indgreb. Dette må antages at gælde, uanset at 

der vil kunne være stor forskel på, hvordan vandløbsnære ejendomme rammes. Der er ikke sket en 

konkret (vilkårlig) udpegning af de omfattede ejendomme, selv om nogle ejendomme rammes mere 

intenst end andre. 

 

4.2.2. Begrundelsen for den reducerede vandløbsvedligeholdelse 

Formålet med den ændrede vandløbsvedligeholdelse er som anført i afsnit 3.1. at opfylde vandpla-

nernes krav om miljømål og at implementere vandrammedirektivet. Ændringen må derfor anses for 

begrundet i væsentlige samfundsmæssige interesser i beskyttelse af vandmiljøet. Derfor må det også 

forventes, at domstolenes generelle udgangspunkt vil være, at reduktionskravene er så samfunds-

mæssigt velbegrundede, at de ikke udløser ekspropriationserstatning, jf. den i afsnit 4.2.1. omtalte 

højesteretspraksis.  

 I visse tilfælde har Højesteret tillagt begrundelsen særlig betydning. Det gælder f.eks. i U 

1997.157 H om råstofindvindingen på Bornholm, hvor et afslag på fortsat råstofindvinding var be-

grundet i, at fortsat indvinding indebar en nærliggende fare for forurening af vandforsyningen. Da 

en sådan nærliggende fare imidlertid ikke konkret var sandsynliggjort, forelå der ekspropriation. På 

linje hermed kan det overvejes, om også den reducerede vandløbsvedligeholdelse vil kunne være 

                                                 
35. Jf. afsnit 2.3., 3. afsnit i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. 
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ekspropriation. Det kan således anføres, at der som udgangspunkt ikke er nogen sammenhæng mel-

lem driften af de ejendomme, der vil blive ramt af oversvømmelser m.v. og vandløbsvedligeholdel-

sen. Dog kan anvendelse af gødningsstoffer m.v. på ejendommene formentlig påvirke grødevæksten 

i vandløbet – men det er ikke nødvendigvis den ejendom, som rammes af oversvømmelse, som bi-

drager med flest gødningsstoffer. Selv om indgrebet er begrundet i miljøhensyn, rammer det således 

også ejendomme, der muligvis ikke selv påvirker den miljøtilstand, som vedligeholdelsen skal gen-

skabe. Uanset dette, er forholdene dog næppe sammenlignelige med råstofsagen fra Bornholm. I 

råstofsagen manglede den reelle begrundelse for direkte at foretage indgreb mod indvindingen på 

den konkrete ejendom, fordi denne indvinding ikke påvirkede vandmiljøet. I forhold til den reduce-

rede vandløbsvedligeholdelse er der imidlertid en direkte sammenhæng mellem den reducerede 

vedligeholdelse og et forbedret vandmiljø. Nødvendighedsbetingelsen/begrundelseskravet må der-

for som udgangspunkt anses for opfyldt, jf. herom ovenfor afsnit 3.2.2. I øvrigt bemærkes, at det 

forhold, at de ejendomme, der rammes af et indgreb, ikke selv påvirker det miljø, som indgrebet 

skal bevare, ikke i sig selv fører til ekspropriation. Der kan henvises til U 1998.1669 (bræmmesa-

gen), hvor de ejendomme, der måtte indstille driften i de dyrkningsfri bræmmer, heller ikke nød-

vendigvis alle påvirkede vandmiljøet ved dyrkning af bræmmerne. 

Som anført ovenfor i afsnit 3.2.2. med petit (citat fra Helle Tegner Anker) må der formentlig stil-

les krav om en særlig begrundelse for et påbudt indgreb, som rammer forskellige lodsejere skævt, 

således at nogle bærer en større byrde ved naturbevarelsen end andre. I tilfælde, hvor nogle ejere 

påbydes foranstaltninger, mens andre ejere ikke afkræves driftsændringer, må der kræves en særlig 

begrundelse for skævridning af byrden for sikring af bevaringsstatus i området. Dette særlige be-

grundelseskrav slår dog næppe fuldt igennem i forhold til den reducerede vandløbsvedligeholdelse, 

idet disse ikke gennemføres ved, at der stilles krav (påbud) til nogle ejere og ingen krav til andre. 

Den reducerede vedligeholdelse gennemføres ensartet i hele vandløbet eller en given del heraf, og 

medvirker som nævnt reelt til at nå miljømålene. Formentlig er den reducerede vedligeholdelse der-

for generelt set tilstrækkeligt begrundet. De lodsejere, som rammes af ulemperne ved den reducere-

de vedligeholdelse, må derimod tilgodeses gennem vurdering af indgrebets intensitet eller ved tåle-

grænsevurderingen, jf. nærmere herom nedenfor afsnit 4.2.3 og 4.3. I denne konkrete vurdering vil 

det kunne spille ind, at indgrebet i forhold til ejendomme, der ikke påvirker vandmiljøet, men som 

rammes hårdt af oversvømmelser m.v. er mindre velbegrundet. Domstolene vil dog formentlig sna-

rere lade dette komme lodsejeren til gode i intensitetsvurderingen end ved betragtninger om indgre-

bets generelle begrundelse.  
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Samlet set må det derfor antages, at domstolene næppe på baggrund af begrundelsen for den re-

ducerede vandløbsvedligeholdelse vil nå frem til, at der generelt set er tale om ekspropriation. 

 

Noget andet er, at en tilsvarende situation har ført til vedtagelse af en regel om billighedser-
statning i miljøbeskyttelseslovens § 26 a om beskyttelse af drikkevand mod nitratforurening. 
Begrundelsen for bestemmelsen fremgår af petit-afsnittet sidst i afsnit 3.2.2. En tilsvarende 
begrundelse kan anføres i forhold til den reducerede vandløbsvedligeholdelse, idet det er de 
særlige forhold i vandløbet, som begrunder indgrebet, ligesom det er den enkelte ejendoms 
særlige placering, der begrunder, at den reducerede vedligeholdelse medfører oversvømmelser 
m.v. på netop denne ejendom. Lodsejerne har ingen indflydelse herpå og har ikke haft nogen 
mulighed for at vide det ved køb af ejendommen. Tværtimod kan lodsejerne have købt i tillid 
til det dagældende vandløbsregulativ, der forhindrede oversvømmelser. Endvidere er der kun 
dokumentation for, at den reducerede vedligeholdelse bidrager til miljøet i vandløbet som 
helhed, men ikke dokumentation for betydning af driften på den enkelte ejendom. En billig-
hedserstatning kan således understøtte, at ejendommene rammes skævt, uden konkret begrun-
delse herfor. Det kunne derfor være nærliggende, at en regel om billighedserstatning blev ind-
sat i vandløbslovens § 13 a i stedet for den foreslåede tilskudsordning. Det skal dog under-
streges, at der ikke er nogen pligt til at fastlægge en regel om billighedserstatning på ét områ-
de, blot fordi en sådan regel gælder på et andet område. Det er dog ikke udelukket, at der ud 
fra analogislutninger kan ske en anvendelse af erstatningsreglerne i tilfælde, der ikke udtryk-
keligt er omfattet af disse regler.36 Hvis en regel om billighedserstatning generelt skal anven-
des analogt på et andet område, kræver det formentlig en forholdsvis høj grad af »årsagernes 
lighed« mellem de to områder. Se således også Orla Friis Jensen det i note 36 anførte sted. 
Forfatteren anfører, at analogi navnlig kan komme på tale, hvor erstatningsbestemmelserne 
kun opregner en række af de mulige indgreb som erstatningsbetingende. Her kan analogi føre 
til anvendelse af erstatningsbestemmelserne på andre mulige indgreb. Imidlertid har miljøbe-
skyttelseslovens § 26 a til formål at beskytte drikkevandsinteresser mod forurening som følge 
af udledning af nitrat og pesticider, mens den reducerede vandløbsvedligeholdelse skal be-
skytte miljøet i vandløb, uden at der tilsigtes ændring af udledninger m.v. Det forekommer 
derfor ikke åbenbart at anvende miljøbeskyttelseslovens § 26 a analogt på den reducerede 
vandløbsvedligeholdelse. 
 

 
                                                 
36. Jf. Orla Friis Jensen i W.E. von Eyben (red.): Dansk Miljøret 4 (1978) s. 15 f. med eksempler fra tidligere byplanlov 

og kommuneplanlov. Se også U 2008.1678 H, hvor vejlovens § 69 om omvejserstatning var analogt anvendelig på 
omvejskørsel som følg af nedlæggelse af jernbaneoverkørsler. Se også Helle Tegner Anker i Festskrift til Orla Friis 
Jensen – Fast ejendoms ret – Synsvinkler & synspunkter (2007) bl.a. s. 53 og 62 f med omtale s. 60 af en Miljøkla-
genævnskendelse (MAD 2005.914), der fandt det betænkeligt at pålægge restriktioner vedrørende markvanding i 
medfør af vandforsyningslovens § 20, når formålet var at begrænse nitratforureningen, som er reguleret af miljøbe-
skyttelseslovens § 26 a om billighedserstatning. Helle Tegner Anker anfører endvidere i Ellen Margrethe Basse 
(red.): Miljøretten 3 (2. udg. 2006) s. 501, at »Da miljøbeskyttelseslovens § 26 a ydermere er begrænset til anven-
delse i områder, der er omfattet af en indsatsplan – og hvor der er dokumenteret et behov for en særlig indsats – vil 
det ikke harmonere med almindelige retsgrundsætninger, at der uden for sådanne områder erstatningsfrit vil kunne 
fastsættes tilsvarende restriktioner.« Formentlig sigter dette generelt formulerede udsagn alene til beskyttelse af 
grundvandet, som § 26 a har som formål, og ikke generelt til restriktioner, der har til formål at beskytte vandmiljøet 
(i overfladevand). De af Helle Tegner Anker beskrevne tilfælde er formentlig eksempler på en direkte (og ikke ana-
log) anvendelse af en regel om billighedserstatning på et andet tilfælde, der falder ind under billighedsreglens an-
vendelsesområde og formål. 
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4.2.3. Intensiteten af den reducerede vandløbsvedligeholdelse 

Det er vanskeligt at foretage en generel vurdering af, om den reducerede vandløbsvedligeholdelse 

vil ramme så intenst, at den også generelt set udgør ekspropriation. Dette skyldes, at virkningerne af 

ændringerne vil ramme lodsejere meget forskelligt. Nogle ejendomme vil slet ikke blive ramt, mens 

andre formentlig vil blive ramt af omfattende og/eller langvarige oversvømmelser m.v. 

 Medmindre domstolene præsenteres for en dokumentation for, at en større mængde ejendomme 

rammes særligt intensivt af reduktionskravene, vil domstolene ved en generel vurdering af kravene 

formentlig lægge mest vægt på, at der er tale om et generelt, samfundsmæssigt velbegrundet ind-

greb, jf. afsnit 4.2.1. og 4.2.2. Der skal formentlig ganske meget til, før domstolene vil nå til, at et 

indgreb, der er begrundet i forbedring/beskyttelse af vandmiljøet, generelt set udgør ekspropriation. 

 I intensitetsvurderingen indgår tillige, om et indgreb medfører begrænsninger i ejerens aktuelle, 

lovlige råden over ejendommen, eller om det alene begrænser ejerens fremtidige potentielle udnyt-

telsesmuligheder, idet intensiteten er langt større, hvis aktuel råden begrænses. De oversvømmelser 

m.v., som vil følge af den reducerede vedligeholdelse, vil overvejende ramme igangværende, lovlig 

drift. I forhold til domstolenes generelle vurdering af den reducerede vandløbsvedligeholdelse, vil 

det formentlig – henset til kravenes generelle karakter og deres begrundelse – have mindre vægt, at 

kravene i visse tilfælde kan ramme igangværende drift. At igangværende drift rammes vil derimod 

have betydning – og pege i retning af ekspropriation – i forhold til vurderingen af, om konkrete 

ejendomme har krav på ekspropriationserstatning. Se således U 1997.157 H, U 2006.1095 H og U 

2006.1539 H omtalt ovenfor i afsnit 4.2.1. 

Intensitetsvurderingen vil således navnlig have betydning i forhold til, hvordan enkelte ejendom-

me rammes af den reducerede vedligeholdelse. I vurderingen må det navnlig – udover indgreb i 

aktuel drift – antages at indgå, hvilket omfang og hvilken varighed oversvømmelse m.v. har på 

ejendommen. Det må tillige indgå, hvilke tidspunkter ulemperne indtræffer, herunder om de er re-

gelmæssige og indtræffer, når det er byrdefuldt for driften. Endvidere må det spille ind, hvilken 

aktuel driftsform der er på ejendommen, da nogle afgrøder er mere vandfølsomme end andre. 

Som følge af den konkrete vurdering er det ikke muligt generelt at angive, i hvilket omfang der 

vil kunne opnås ekspropriationserstatning. Men, da selv kortvarige oversvømmelse m.v. – herunder 

som følge af ødelagte drænrør – efter omstændighederne kan være ødelæggende for høsten, må det 

antages, at der vil være en række tilfælde, hvor den reducerede vandløbsvedligeholdelse vil ramme 

ejendomme så atypisk hårdt, at der er grundlag for ekspropriationserstatning. 
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4.2.4. »Skridt for skridt«-vurdering 

Som anført i afsnit 3.2.4.2. skal der ved løbende pålæggelse af nye rådighedsbegrænsninger på en 

ejendom ved hvert nye indgreb tages udgangspunkt i retsstillingen umiddelbart før indgrebet og 

ikke i en fri rådighed for lodsejeren. Hvert indgreb skal vurderes skridt for skridt. Dette må også 

gælde i forhold til den reducerede vandløbsvedligeholdelse. Når et regulativ på grundlag af lovfors-

lagets § 12, stk. 3, ændres til, at der ikke eller kun i særlige tilfælde må ske vedligeholdelse, skal 

situationen således sammenlignes med forholdene under det hidtidige regulativ, der foreskrev et vist 

niveau af vedligeholdelse. Den reducerede vedligeholdelse kan således ikke holdes ude fra ekspro-

priationsbegrebet ved at sammenligne med vandløbets »naturlige tilstand», når der ikke sker vedli-

geholdelse. 

Efter lovforslagets § 12, stk. 3, synes det forudsat, at der som udgangspunkt vil ske én samlet æn-

dring af et vandløbsregulativ, således at det i regulativet angives, at der ikke må ske vedligeholdelse 

i hele eller dele af vandløbet, bortset fra i særlige tilfælde. Hvis den reducerede vandløbsvedlige-

holdelse gennemføres ved en sådan enkelt ændring, vil der naturligvis ikke blive tale om en skridt 

for skridt-vurdering, idet der kun er ét indgreb at vurdere i forhold til vedligeholdelsesniveauet i det 

hidtil gældende regulativ.37 

I denne sammenhæng bemærkes, at det ikke har betydning for ekspropriationserstatningen, at der 

vil forekomme tilfælde, hvor skaderne som følge af den reducerede vedligeholdelse først indtræder 

efter længere tid – f.eks. som følge af tilstopning af drænrør, der gradvist ødelægges og fører til 

vandlidende arealer. Såfremt det kan dokumenteres, at skaderne er adækvate og kausale følger af 

den reducerede vedligeholdelse, vil lodsejeren – hvis de øvrige betingelser er opfyldt – have krav på 

erstatning.38 

 

4.3. Erstatning for ulemper (model b)? 

Hvis den reducerede vandløbsvedligeholdelse m.v. betragtes således, at den direkte kun påvirker 

selve vandløbet, men ikke påvirker arealer og drift på omkringliggende ejendomme, men der dog på 

                                                 
37. Lovforslaget til ny § 12, stk. 3, synes dog ikke at udelukke, at der – i stedet for et totalforbud mod vedligeholdelse – 

gennemføres en gradvis reduktion af vedligeholdelsen ved flere ændringer af vandløbsregulativet, indtil de tilstræbte 
miljømål nås. I så fald må det overvejes, om de enkelte reduktioner skal vurderes samlet eller skridt for skridt. Dette 
må bero på en konkret vurdering af bl.a. formålet med og begrundelsen for den trinvise gennemførelse, samt hvor 
lang tid der går mellem ændringerne af regulativet. Se nærmere om momenterne i denne vurdering afsnit 3.2.4.2. i 
mit responsum om implementering af vandplaner af 26. august 2010. 

38. Kravet forældes som udgangspunkt ikke, da forældelsesfristen – i tilfælde, hvor den skadegørende handling ikke 
umiddelbart resulterer i en konstaterbar skade – først løber fra det tidspunkt, hvor der har vist sig sådanne skadelige 
følger, at skadelidte har rimelig anledning til at rejse et (eventuelt foreløbigt) erstatningskrav, jf. Bo von Eyben i note 
ad forældelseslovens § 2, stk. 4 i Karnovs Lovsamling. 
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visse tidspunkter – f.eks. ved kraftigere nedbør etc. – sker oversvømmelser m.v. på de omkringlig-

gende ejendomme, er det nærliggende at betragte oversvømmelserne m.v., som indirekte ulemper, 

der følger af den reducerede vedligeholdelse. Med dette udgangspunkt skal det i det følgende vurde-

res, om der er erstatningsansvar for ulemperne. 

For så vidt angår ekspropriationserstatning for ulemper har Højesteret udviklet en særlig praksis – 

i hvert fald for så vidt angår vejstøj. Om praksis også gælder andet end vejstøj, drøftes nedenfor. 

Praksis er udviklet som følge af, at der ikke er nogen skarp grænse mellem ekspropriationserstat-

ning og erstatning efter naboretlige grundsætninger.39  I modsætning til ekspropriationserstatningen, 

der omfatter det fulde tab, omfatter den naboretlige erstatning kun tab som følge af de gener, der 

ligger over en vis tålegrænse. Dette kunne føre til, at to ejendomme, der rammes af de samme 

ulemper, erstatningsmæssigt stilles forskelligt, afhængig af, om der eksproprieres fra ejendommen 

(Grundlovens § 73) eller dette ikke er tilfældet (naboret). Spørgsmålet har været forelagt Højesteret, 

der i nogle afgørelser omkring vejstøj40 har slået fast, at der ikke er forskel på erstatningen for 

ulemperne, uanset om ejendommen direkte omfattes af ekspropriation til vejanlægget, eller om 

ejendommen rammes som nabo til anlægget, uden at være omfattet af ekspropriationen. I begge 

tilfælde nåede Højesteret frem til, at der skal anlægges en ensartet, konkret vurdering af, om ulem-

perne for ejendommen overstiger, hvad der med rimelighed måtte påregnes som led i den alminde-

lige samfundsudvikling på trafikområdet. Højesteret har ikke angivet, om hjemmelen for denne er-

statning er Grundlovens § 73 eller naboretten. Dette er dog næppe heller afgørende.41 Princippet 

med tålegrænsen svarer til kernen i den naboretlige vurdering, men også den ekspropriationsretlige 

intensitetsvurdering indeholder som nævnt en vurdering af, hvilke indgreb den enkelte grundejer må 

finde sig i uden erstatning. 

Det er uafklaret, om principperne i dommene – der utvetydigt handlede om støj fra nye større 

vejanlæg – tillige kan anvendes på andre ulemper som følge af ekspropriationsanlæg eller andre 

offentlige indgreb – herunder f.eks. ulemper for omkringliggende ejendomme ved reduceret vedli-

geholdelse i et vandløb.42 Da der også ved andre ulemper end vejstøj vil kunne blive tale om en 

                                                 
39. Jf. Peter Pagh: Omsætning af fast ejendom (2009) s. 439 med henvisninger i note 21 og Bo von Eyben i Bo von 

Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 201 med henvisninger i note 8. 
40. Jf. U 1999.353 H, U 1999.361 H og U 1999.598 H. De to førstnævnte domme er kommenteret af højesteretsdommer 

Lene Pagter Kristensen i U 2000 B 403 ff. Senere er princippet anvendt i bl.a. U 2007.1822 H og U 2008.677 H og-
så om vejstøj. Forud for disse domme blev der i retspraksis kun givet erstatning til naboejendomme, der ikke var di-
rekte omfattet af ekspropriationen, hvis der forelå »ganske særlige forhold«, jf. bl.a. U 1988.547 H. Se om udviklin-
gen i retspraksis Bo von Eyben i Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 230 ff. 

41. Således også Bo von Eyben i Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 201 og 
232 f. 

42. Se således Bo von Eyben i Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 233 f. 
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forskelsbehandling af grundejere, der udsættes for de samme ulemper, afhængig af om de berøres 

direkte af indgrebet eller ej, må det formentlig antages, at der også på andre områder og ved andre 

ulemper – herunder formentlig ved reduceret vandløbsvedligeholdelse – skal foretages en konkret 

vurdering af ulempernes omfang set i forhold til en vis tålegrænse for, hvad der med rimelighed må 

påregnes som led i den almindelige samfundsudvikling på det pågældende område.43 I forhold til 

den reducerede vandløbsvedligeholdelse er konklusionen dog forbundet med nogen usikkerhed. 

Højesterets anvendelse af en tålegrænse byggede således tilsyneladende på, at støjgenerne generelt 

ramte ejendomme beliggende i ekspropriationsanlæggets nabolag,44 mens ulemperne ved vandløbs-

vedligeholdelsen formentlig vil ramme et mere begrænset antal ejendomme med en særlig geogra-

fisk og geologisk beliggenhed i forhold til vandløbet. 

I forhold til vejstøj eksisterer der et vist grundlag at fastsætte tålegrænsen ud fra. Der sker en al-

mindelige samfundsudvikling på trafikområdet (øget trafik, udbygninger etc.), og der foreligger en 

række analyser af støjpåvirkninger m.v. Noget tilsvarende gør sig ikke gældende i forhold til vand-

løbsvedligeholdelse. Vandløbsloven har i mange år haft som hovedformål at sikre vandløbets vand-

afledningsevne. Siden 1982 er dette blevet suppleret af hensyn til vandløbskvaliteten. Vandafled-

ningsevnen er blevet sikret gennem regulativer, der fastlægger niveauet for vandløbsvedligeholdel-

sen. Bredejendommene har derfor i mange år kunnet regne med den regulativfastlagte vedligehol-

delse, og der er kun i begrænset omfang sket en »samfundsudvikling« på området. Regulativerne og 

praksis vedrørende deres overholdelse kan ikke bruges til at fastlægge en grænse for, hvad bred-

ejendomme skal tåle af ulemper. Dette skyldes, at den reducerede vandløbsvedligeholdelse vil få 

hjemmel i regulativerne, hvorfor tidligere praksis om overtrædelse af regulativerne ikke har rele-

vans. Det er derfor vanskeligt generelt at fastlægge tålegrænsen i forhold til vandløbsvedligeholdel-

se. Helt overordnet kan det dog fastslås, at ejendomme, der er beliggende i nærheden af vandløb, 

må tåle visse ulemper – f.eks. periodiske oversvømmelser ved ekstreme vejrforhold – også selv om 

der findes regulativbestemmelser om vedligeholdelse. Endvidere kan der formentlig dokumenteres 

en vis »samfundsudvikling« på området i retning af, at vandløbskvaliteten spiller en større og større 

rolle, hvilket formentlig også betyder, at lodsejerne i højere grad end tidligere uden erstatning må 

tåle en ændret vandløbsvedligeholdelse, selv om det kan give visse ulemper for driften. Omvendt 

                                                 
43. Se således Bo von Eyben i Bo von Eyben m.fl.: Fast ejendom – rådighed og regulering (2. udg. 2003) s. 234, og 

formentlig også Peter Pagh: Omsætning af fast ejendom (2009) s. 487 med petit. Dog kan princippet næppe ud-
strækkes til området for erstatning i forbindelse med fremførelse af højspændingsledninger og den deraf følgende 
begrundede mistanke om risiko for at blive påført livstruende sygdom, jf. Lene Pagter Kristensen i U 2000 B 412 f. 
Det skyldes imidlertid, at det er vanskeligt at operere med en tålegrænse for den nævnte mistanke. 

44. Se således Lene Pagter Kristensen i U 2000 B 409. 
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kan det formentlig ligeledes fastslås, at lodsejerne ikke med rimelighed må forvente pludselige op-

hør med vandløbsvedligeholdelsen, hvis dette fører til længerevarende eller permanente oversvøm-

melser – herunder ved normale nedbørsforhold. Dette vil kunne overskride tålegrænsen og udløse 

erstatning. 

Afgørelsen af, om tålegrænsen er overskredet er en skønsmæssig vurdering i forhold til de kon-

kret berørte ejendomme. Vurderingen må i sidste ende foretages af domstolene. I vurderingen vil 

bl.a. følgende momenter formentlig kunne indgå: 

 

a) Ejendommenes beliggenhed og nærhed til vandløbet, samt ejendommenes karakter – herunder 

hvilke formål ejendommene anvendes til. 

b) Omfanget og varigheden af oversvømmelser m.v. – herunder om ulemperne kun optræder ved 

ekstreme vejrforhold eller er mere almindeligt forekommende. 

c) Vandløbets karakter og omfanget af hidtidige vedligeholdelse. 

 

4.4. Sammenfatning 

Lodsejere vil i visse tilfælde kunne søge erstatning for de oversvømmelser og andre ulemper på 

deres ejendomme, der følger af en reduceret vandløbsvedligeholdelse. Erstatning kan dog ikke op-

nås direkte på grundlag af vandløbsloven, idet det i medfør af lovforslagets nye § 12, stk. 3, vil bli-

ve muligt at bestemme i et vandløbsregulativ, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i særlige 

tilfælde må vedligeholdes. Vedtages et sådant regulativ, vil undladelse af vedligeholdelse ikke ud-

gøre mangelfuld vedligeholdelse, og der vil derfor heller ikke være hjemmel i vandløbslovens § 73, 

stk. 1, til, at taksationsmyndighederne fastsætter en erstatning til lodsejerne. I vandløbsloven vil der 

som udgangspunkt kun være hjemmel for at ansøge om tilskud i medfør af den nye § 13 a. Se nær-

mere afsnit 4.1.1. 

Efter omstændighederne vil en reduceret vandløbsvedligeholdelse dog kunne føre til fysiske for-

andringer i vandløbet, som er sammenlignelige med sådanne foranstaltninger, der kan gennemføres 

ved en bevidst regulering af vandløbet og/eller ved en bevidst vandløbsrestaurering. Vandløbslo-

vens § 23 henholdsvis § 37, stk. 4, indeholder hjemmel for, at enhver, der lider tab ved vandløbsre-

gulering/-restaurering, har ret til erstatning. Et tilsvarende erstatningskrav må antages at gælde for 

lodsejere, der lider tab som følge af en reduceret vandløbsvedligeholdelse med sammenlignelige 

konsekvenser for vandløbet. Se nærmere sidst i afsnit 4.1.1. 
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For de fleste lodsejere vil erstatningskravet dog formentlig skulle søges i ekspropriationsretlige 

regler. Den reducerede vandløbsvedligeholdelse kan enten anskues som et indgreb, der direkte 

rammer de ejendomme, som vandløbet gennemløber (model a), eller som ulemper, der følger af et 

indgreb, som direkte rammer vandløbet, men kun indirekte arealer og drift af ejendomme langs 

vandløbet (model b). 

Hvis indgrebet anskues som et indgreb direkte mod ejendommen, vil der som udgangspunkt være 

tale om et generelt indgreb, der er begrundet i almene samfundsmæssige hensyn til vandmiljøet. 

Udgangspunktet er derfor, at der ikke er tale om ekspropriation. Imidlertid vil den reducerede vedli-

geholdelse efter omstændighederne kunne ramme konkrete ejendomme så atypisk hårdt – med læn-

gerevarende oversvømmelser, ødelagte drænrør etc. – at der alligevel vil kunne være tale om eks-

propriation. Se nærmere afsnit 4.2.3. 

Hvis indgrebet anskues som ulemper, der er en indirekte følge af den reducerede vandløbsvedli-

geholdelse, følger det formentlig af Højesterets praksis vedrørende ulemper for vejstøj, at det bliver 

afgørende for lodsejernes krav på erstatning, om en ensartet, konkret vurdering fører til, at ulemper-

ne for ejendommen overstiger, hvad der med rimelighed måtte påregnes som led i den almindelige 

samfundsudvikling på området. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om tålegrænsen 

for ejendommen er overskredet. Er dette tilfældet, skal det tab, som ligger ud over tålegrænsen, er-

stattes. Det er uafklaret, om denne praksis også gælder for andre ulemper end vejstøj, men dette er 

formentlig tilfældet. 

Det er vanskeligt generelt at fastlægge tålegrænsen i forhold til vandløbsvedligeholdelse. Ejen-

domme, der er beliggende i nærheden af vandløb, må tåle visse ulemper, også selv om der findes 

regulativbestemmelser om vedligeholdelse. Omvendt skal lodsejerne næppe tåle pludselige ophør 

med vandløbsvedligeholdelsen, hvis dette fører til længerevarende eller permanente oversvømmel-

ser. Dette vil kunne overskride tålegrænsen og udløse erstatning. 

Afgørelsen af, om tålegrænsen er overskredet, er en skønsmæssig domstolsvurdering i forhold til 

de konkret berørte ejendomme. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå ejendommenes beliggenhed og 

nærhed til vandløbet, samt ejendommenes karakter – herunder hvilke formål ejendommene anven-

des til. Endvidere kan der lægges vægt på omfanget og varigheden af oversvømmelser m.v. samt på 

vandløbets karakter og omfanget af hidtidige vedligeholdelse. 
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Anvendte forkortelser 

Grundlovskommentaren Henrik Zahle (red.): Grundloven – Danmarks Riges Grundlov med 

kommentarer (2. udg. 2006). 

KFE Kendelser om Fast Ejendom 

MAD Miljøretlige Afgørelser og Domme 

TfL Tidsskrift for Landbrugsret 

U Ugeskrift for Retsvæsen 

 

 


