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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 

Vandløbet Rusrenden er optaget som kommunevandløb i Jernløse kommune. Datoen for vandløbets 

optagelse som offentligt vandløb er den 10. november 1993 fra station 0 til 185 og den 25. oktober 

1933 fra station 185. 

Vandløbet er i henhold til Vestsjællands amtskommunes forslag til recipientkvalitetsplan målsat 

som B1-Gyde og yngelopvækstområde for laksefisk. 

Regulativet er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 404 af lov om vandløb af 19. maj 1992, 

bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativ for offentlige vandløb, de eksisterende 

forhold, konstateret under Hedeselskabets opmåling og nivellering maj 1987, samt regulativ 

stadfæstet af Vestsjællands amtsråd den 22. juni 1972. 

Regulativet er udarbejdet på grundlag af: 

• Regionplan for Vestsjællands Amt vedtaget af amtsrådet december 1993 

• Vandsynsforlig af 23. oktober 1933. 

• Gældende regulativ 

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativ, stadfæstet af Vestsjællands amtsråd den 22. juni 

1972. 
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2. BETEGNELSE AF VANDLØBET 

Nærværende regulativ omfatter strækningen af Rusrenden fra begyndelsespunktet som åbent 

vandløb på matr. nr. 4, Brorfelde by, Kvanløse, til endepunktet ved indløbet i det private vandløb 

Rusrenden i skellet mellem matr. nr. 1b Mogenstrup by, Sønder Jernløse, og matr. nr. 7a, smst., og 

matr. nr. 4, Borup by, Søndersted, ved udløbet fra privat røroverkørsel.  

Vandløbet indgår i Tuse å vandløbssystem. 

Vandløbet består af et hovedløb. 

Regulativet omfatter i alt 1461 m vandløb, hvoraf 143 m er rørlagt.  

Vandløbet er beliggende i følgende UTM-koordinat i zone 32U: 

  Øvre ende: E 667.10, N 6166.55 

  Nedre ende: E 666.17, N 6167.69 

Vandløbets beliggenhed ses på plankortet nedfor. Vandløbets nedbørsområde fremgår også af 

kortet. 

 
Figur 1: Kortskitse over Rusrenden med indtegnet nedbørsområde.  
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3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER 

3.1. Afmærkning og stationering 

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet fra udløbet af det rørlagte vandløb på matr. nr. 4, 

Brorfelde by, Kvanløse til endepunktet ved skellet mellem Mogenstrup by, Sdr. Jernløse og Borup 

by, Søndersted.  

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. 

3.2. Dimensioner  

Jernløse kommunalbestyrelse har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vand-

løbets fastlagte geometriske skikkelse. 

Vandløbets dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema.  

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkt: 15-06-9034. 

Tabel 1: Vandløbets dimensioner. 

Afstand fra øvre  

ende 

m 

Vandløbets 

bundkote 

cm 

Bundbredde/ 

rørdimension 

cm 

Fald 

 

‰ 

Anlæg Anmærkning 

0 4431    øvre ende 

185 

 

252 

4431 

 

4430 

 

70 

 

 

0,15 

 

 

1:1 

 

gammel "station 0" 

 

bund åbent vandløb 

252 

 

255 

4430 

 

4423 

 

Ø 60 

 

 

23 

 

 

 

 

rørindløb 

overkørsel 

rørudløb 

255 

 

381 

4423 

 

4419 

 

70 

 

 

0,32 

 

 

1:1 

 

bund åbent vandløb 

 

bund åbent vandløb 

381 

 

391 

4419 

 

4399 

 

Ø 60 

 

 

20 

 

 

 

 

rørindløb 

privat vej 

rørudløb 

391 

 

859 

4408 

 

4405 

 

70 

 

 

0,06 

 

 

1:1 

 

bund åbent vandløb 

bund åbent vandløb 

 

859 

 

909 

4405 

 

4406 

 

Ø 60 

 

 

0,2 

 

 

 

rørindløb 

 

rørudløb 

909 

 

980 

4406 

 

4387 

 

70 

 

 

2,7 

 

 

1:1 

 

bund åbent vandløb 

 

bund åbent vandløb 

980 

 

1029 

4387 

 

4384 

 

Ø 60 

 

 

0,61 

 

 rørindløb 

 

rørudløb 

     1 m brønd 

1030 

 

1073 

4382 

 

4396 

 

Ø 60 

 

 

3,3 

 

 rørindløb 

 

rørudløb 

fortsættes 
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Tabel 1 (fortsat): Vandløbets dimensioner. 

Afstand fra øvre  

ende 

m 

Vandløbets 

bundkote 

cm 

Bundbredde/ 

rørdimension 

cm 

Fald 

 

‰ 

Anlæg Anmærkning 

1073 

 

1457 

4396 

 

4374 

 

70 

 

 

0,57 

 

 

1:1 

 

bund åbent vandløb 

 

bund åbent vandløb 

1457 

 

1461 

4374 

 

4374 

 

Ø 60 

 

 

0 

 

 rørindløb 

markoverkørsel 

rørudløb i privat vandløb 
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4. BYGVÆRKER  

4.1. Broer og overkørsler 

Følgende broer og overkørsler fører over vandløbet. 

Tabel 2: Broer og bygværker. 

Beliggenhed 

(stationering) 

m 

Beskrivelse 

(koter for rørbund) 

cm 

Dimensioner for  

vandslog, rørdiameter 

cm 

Ejerforhold Bemærkninger 

252 

 

255 

4430 

 

4423 

 

Ø 60 

matr. nr.8c  

Mogenstrup by, 

Sdr Jernløse 

Markoverkørsel 

381 

 

391 

4419 

 

4399 

 

Ø 60 
matr. nr. 8a  

Mogenstrup by, 

Sdr. Jernløse 

Privat fællesvej 

998 

 

1002 

  

Ø 60 

matr. nr. 8b 

Mogenstrup by, 

Sdr. Jernløse 

Underføring under 

privat vej 

1046 

 

 

 

 

1050 

  

 

Ø 60 

matr. nr. 7a  

Mogenstrup by, 

Sdr. Jernløse  

og matr. nr. 10b 

Jukkerup Vænge, 

Søndersted 

Underføring under 

privat vej 

4.2. Øvrige bygværker 

Der findes ingen øvrige bygværker ved vandløbet. 

4.3. Placering af dræn- og spildevandsudløb 

Placeringen af åbne tilløb og synlige tilløb på opmålingstidspunktet. Eksisterende ikke registrerede 

dræn og fremtidige dræn vil i det omfang Jernløse kommune bliver bekendt med dem, blive 

indmålt. 

Tabel 3: Placering af dræn og spildevandsudløb. 

Station 

 

Bundkote Diameter Bemærkning 

187 4445 Ø 40 rør tilløb fra højre 

264 4447 Ø 15 rør tilløb fra venstre 

624 4455 Ø 8 rør tilløb fra venstre  

1030 4426 Ø 25 rør tilløb fra venstre 

4.4 Restuareringsforanstaltninger 

Den rørlagte strækning fra st. 1030 - 1073 registreres som en strækning hvor der på et senere 

tidspunkt kan blive tale om at blotlæggelse af vandløbet, for dels fjerne det bagfald der eksistere på 

den rørlagte strækning og for dels at opnå miljømæssige gevinster. 
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

5.1. Bygværker 

Vandløbet administreres af Jernløse kommunalbestyrelse. 

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse 

ikke ændres. Vandløbets vedligeholdelse påhviler Jernløse kommune, dog ikke hel eller delvis 

fornyelse af rørlagte strækninger. 

Bygværker og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele 

af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker: broer, stemmeværker, overkørsler og 

vandingsanlæg m.v., påhviler de respektive ejere eller brugere. 

Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jvnf. 

vandløbslovens § 27, stk. 4. 

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på 

Vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning. 

5.2. Beplantning 

Beplantningen langs vandløbet på nedennævnte ejendomme skal bevares af hensyn til dens grødebe-

grænsende virkning. 

Tabel 4: Beplantning. 

Matr. nr. 

 

Station Vandløbsside Beplantningens art  

8c Mogenstrup by, Sdr. Jernløse 183 højre Tjørn 

8c   - " - 185 Venstre Tjørn 

8c   - " - 215 højre Tjørn 

8c   - " - 235 venstre Tjørn 

8a  - " - 485 højre Slåenkrat 

8a  - " - 660 højre Tjørn 

8a  - " - 710-735 højre Pilekrat 

8a  - " - 810-835 højre Pilekrat 

7a  - " - 920 højre Pil 

8b  - " - 910-915 venstre Birketræer 

8b  - " - 930 venstre Hyld 

8b  - " - 935-973 venstre Poppel, Hyld 

For omhandlede vandløb gælder følgende bestemmelser vedrørende pleje af beplantningen på 

nedennævnte ejendomme: 

• Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 m fra 

vandløbets kronekant, jvnf. ovenfor.  

• Udgifter til beplantningens almindelige vedligeholdelse, som Vandløbsmyndigheden finder 

nødvendig, og eventuel supplerende beplantning påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele 

af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan Vand-

løbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding. 
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS 

Sejlads er ikke tilladt. 

Begrænsningerne i sejladsretten gælder ikke for Vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med 

tilsyn og vedligeholdelse, samt personer eller foreninger der, med tilladelse fra fiskerimyndigheden, 

udøver fiskepleje, elektrofiskeri o.lign. i vandløbet. 
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7. BREDEJERFORHOLD 

7.1. Banketter 

Langs begge sider af vandløbet skal henligge udyrkede bræmmer, som skal have en bredde på 2 m 

regnet fra vandløbsskråningens øverste kant. 

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må 

ikke foretages nogen form for jordbehandling, sprøjtning, opfyldning eller lignede, som kan beska-

dige vegetationen på bræmmerne. 

7.2. Vedligeholdelse 

De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne ved-

ligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejder 

langs vandløbets bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, 

må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes nærmere kronkanten end 8 m og for 

rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte. Undtaget herfra er det i afsnit 5.2 

om beplantning anførte. 

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal så vidt muligt forsynes med en overkørsel med 5 m oven-

bredde ved udløbet til brug for transport af materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse. 

7.3. Hegn 

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til 

løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra 

øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets 

meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af 

vedligeholdelsesarbejdet. 

7.4. Kreaturvanding 

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med 

mulepumpe eller evt. vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af 

egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at 

kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikre vandingsstedet således, at udtrædning af jord i 

strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jvnf. vandfor-

syningslovens bestemmelser. 

7.5. Regulering 

I henhold til vandløbslovens §6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet eller foranledige, at vand-

standen i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af 

vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens 

bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstalt-

ninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne 

i dette regulativ eller vandløbsloven. 

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, have affald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger 

aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jvnf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. 

7.6. Skader 

Beskadiges vandløb, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger 

i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ, kan Vandløbsmyndigheden 

meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. 
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Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Vandløbsmyndigheden foreta-

ge det fornødne på den forpligtedes regning, jvnf. vandløbslovens §54.  

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre 

udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan Vandløbsmyndigheden foretage det fornødne 

uden påbud og på den forpligtedes regning, jvnf. vandløbslovens §55. 

7.7. Dræn 

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets 

skråninger. Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet 

må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Vandløbsmyndigheden. Nye udløb må ikke placeres 

nærmere end 20 cm over regulativmæssig bund. 

7.8. Overtrædelser 

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvnf. vandløbslovens §85. 
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8. VEDLIGEHOLDELSE  

Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af teknisk forvaltning på Jernløse kommunalbestyrelsens vegne. 

Kommunen afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. 

Vandløbet er i henhold til Vestsjællands amtskommunes forslag til recipientkvalitetsplan målsat 

som B1 - Gyde og yngelopvækstområde for laksefisk. 

Vandløbsmyndigheden har - med udgangspunkt i nærværende regulativs vedføjede redegørelser 

(bilag 1 og 2) - besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres 

således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller 

hertil.  

Vandløbsmyndigheden har i konsekvens heraf vedtaget efterfølgende vedligeholdelsesprincipper. 

8.1. Oprensning 

Oprensning af bundmateriale udføres i perioden 1. august - 1. oktober, når vandløbets profil nød-

vendiggør dette. Oprensning iværksættes kun til vedligeholdelse af de fastsatte dimensioner, jvnf. 

afsnit 3.2; dvs. at huller i vandløbsbunden eller brinken under de fastsatte dimensioner ikke må jæv-

nes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Oprensning skal først iværksættes når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund, og ved 

oprensning graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund med en tilsvarende 

reduktion i bundbredden svarende til det regulativmæssige anlæg. 

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tids-

mæssig forskydning. 

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, 

kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, 

at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer. 

På de vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige bund-

bredde, udføres oprensningen i en strømrende efter samme princip, som beskrevet under grødeskæ-

ringen. Det er her forudsat, at vandløbets geometriske skikkelse overholdes. 

Ved oprensning fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod oprensning af grus og sten så vidt 

muligt søges undgået. Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet 

udføres med maskine. Under oprensningen bør overhængende brinker så vidt muligt bevares. 

8.2. Grødeskæring 

Grødeskæring udføres mindst 1 gang årligt, og da i perioden 1. august - 1. oktober. 

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der indtræder fare 

for betydelige skader på grund af kraftig grødevækst i vandløbet. Dette forudsætter dog normalt, at 

det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer. Grødeskæringen skal udfø-

res, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende, der (normalt) kan genfindes som den dybe-

ste del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet, hvorimod 

den grøde, der vokser uden for strømrenden, sædvanligvis de samme steder, hvor vandløbet aflejrer 

banker, efterlades. 

Den grøde, der skæres, skal så vidt muligt skæres i bund. Arbejdet skal udføres  manuelt, enten med 

le eller motoriserede håndredskaber. 
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På baggrund af de opmålte tværprofiler (bilag 2) skal strømrenden skæres som angivet i nedenstå-

ende skema: 

Tabel 5: Strømrendebredde. 

Fra station Til station Strømrendebredde 

(cm) 

0 1461 70 

 

Såfremt der foretages yderligere grødeskæringer for den i regulativet fastsatte skæring mellem 1. 

august og 1. oktober, må strømrendebredden maksimalt skæres til 50 % af ovennævnte bredder. 

8.3. Bredvegetation 

Bredvegetaionen må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder, at der er behov for skæringen 

af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet. 

Foretages skæringen af hensyn til de afvandingsmæssige interesser må den kun omfatte områder 

med urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren som f.eks. 

  Tagrør (Phragmites australis) 

  Dunhammer (Typha sp.) 

  Pindsvineknop (Sparganium sp.) 

samt de vedplanter i vandløbsprofilet, der spærrer for vandet, og som ikke er sikret af hensyn til den 

grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvnf. afsnit 5.2). 

Foretages skæringen af hensyn til brinkernes stabilitet må den kun omfatte områder med arter som: 

 Bjørneklo (Heracleum sp.) 

 Hestehov (Petasites sp.) 

 Brændenælde (Urtica sp.) 

- der bortskygger al anden urtevegetation som f.eks. græsser. 

8.4. Rørlagte strækninger 

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden 

finder det påkrævet. Brønde kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov for at fore-

bygge mod videre transport af sandaflejringer. 

Figur 2: Principskitse af strømrendens forløb. 
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Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges 

fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbet 

efterhånden som den afskæres. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhån-

den som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigts-

mæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, 

skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets 

nærhed senest 24 timer efter opsamling. 

Ved oprensning med maskine, oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre 

side af vandløbet. Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden 

for en afstand af 5 m fra denne kant. 

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts - april eller 

september - oktober. 

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige 

vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 5 m fra 

vandløbskanten eller sprede i et maksimalt 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Det påhviler den 

enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. 

Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers 

skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets 

vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette 

henvendelse herom til vandløbsmyndigheden. 
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9. TILSYN 

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af Jernløse kommunalbestyrelse. 

Kommunen foretager normalt offentligt syn over vandløbet mindst 1 gang årligt. Vandsyn holdes i 

oktober - november måned. Dette syn kan udøves sammen med synsmænd, udmeldt af kommunal-

bestyrelsen, eventuelt efter indstilling fra lodsejerorganisationer eller lignende ved den pågældende 

vandløbsstrækning. 

Andre der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyn-

digheden. 
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10. REVISION 

Dette regulativ skal senest optages til revision i december måned 2000. 
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN 

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. 

indsigelser og ændringsforslag inden den 17. april 1996. 

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 indsigelse/bemærkning til regulativets indhold 

og udformning. Jernløse kommunes behandling heraf er omtalt i vedlagte redegørelse (bilag 3). 

Regulativet er herefter endelig vedtaget af 

Jernløse kommune, den 17. juni 1996. 

 

 

Hans Ole Jørgensen 

Borgmester 

  Bjarne Qvist 

  Teknisk chef 

 

 

 

 

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.  
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