
Hvordan vedligeholder man grøfterne?  

 

Grøfterne har som udgangspunkt den dybde de skal have. Det vil sige, at du ikke 

hjælper vandet med at strømme hurtigere, ved at grave grøften dybere, tvært 

imod kan du risikere, at vandet samler sig hos dig. Kun hvis grøften ikke er 

vedligeholdt i mange år og helt sammenvokset, har du brug for at grave dybere, 

men dybden det skal passe med indløb på den næste rørunderføring. Bunden i 

grøften skal være en lige linje fra grøfterne før dig til de næste grøfter i området. 

Således at der ikke er stillestående vand i bunden. Men heller ikke buler, der 

stopper vandet. (De må naturligvis gerne dreje). 

Enkelte steder er grøften ved en fejl gravet så dyb, at vandet har tilbageløb fra den 

øvrige del af grøften. Der findes desværre ikke noget nemt instrument, der kan 

vise, hvor dyb netop din grøft skal være. 

 

Nogen kan måske tænke, at et drænrør lagt ned i grøften, vil spare en masse 

vedligehold.  

Men dette er en dårlig ide. I Grøndal har vi åbne grøfter, så de let kan 

vedligeholdes. Et drænrør vil blive stoppet til af de blade og grene, der lægger sig i 

grøften, og røret har herefter intet formål. 

 
Det største arbejde kan med fordel gøres om sommeren, hvor grøften oftest er 
helt tør, og du kan se, hvad du laver. Der ud over 1 time eller 2 et par gange om 
året, hvor du går dine grøfter igennem. Sidste gang i november, når alle bladene 
er faldet af træerne, er meget vigtig. 
 

1. Ellers skal du, for at vedligeholde grøften, kun bruge:  

En grensaks, en rive, en trillebør, en græstrimmer, gummistøvler og evt. 

handsker. 

Begynd med at fjerne de grene på træerne langs grøften, der hænger lavere 

end hovedhøjde, klip bare rigeligt, det gør det lettere for dig at arbejde i 

grøften, og du bliver fri for blade og grenstumper, der senere på året blæser 

med i grøften og laver bæverdæmninger. Det er ofte Rød-el, der gror langs 

grøfterne, de elsker at stå med fødderne i vand. Klip dem bare kraftigt, de 

skyder hurtigt igen.  

2. Fjern de små nye træer langs siden af grøften. Små træer bliver store, og skal 

fjernes helt mens de er små. Specielt små træer ud mod vejen skal fjernes 

med det samme. Da grøften også skal afvande vejen, må der ikke gro træer 

eller andet end klippet græs ud mod vejen. 



 

 

 
 

3. Med græstrimmeren trimmer du græsset på begge sider i grøften, i bunden       

og de vandrette kanter mod vejen og mod din grund.  

4. Husk at fjerne det afklippede græs og træer, da det ellers vil blæse ned i 

grøften, og give anledning til nye problemer. 

5. I bunden kan du med en rive fjerne gamle blade, græs og eventuelle 

tuedannelser af planter, og med en grensaks klippe rødderne, så de ikke 

hindrer vandet i at flyde.  

6. Det er vigtigt, at du ikke smider det fjernede materiale på kanten af grøften, 

så det danner en vold, og slet ikke mod vejen. Her vil det hindre regnvand i 

at løbe af vejen og være medvirkende til, at der danner sig huller/vandpytter 

på vejen. Saml materialet sammen i din trillebør og læg det på grundens 

laveste sted. Her kan det på sigt medvirke til at gøde jorden, at din grund 

bliver højere og at der om vinteren ikke er fugtige steder. 

7. Om efteråret, særligt efter storme, vil der flyve blade, grene og frø fra hele 

din grund ned i grøften, så i november er det vigtigt, at du får renset 

grundigt op, så grøften er klar til vinterens storme og regnskyl. 

8. Din nabo, som du deler grøft med, har lige så stort ansvar for, at grøften 

vedligeholdes. Lav aftaler om at skiftes, at I laver hver jeres side eller at I gør 

det sammen, det kan blive ganske hyggeligt. 

 

Hvis grøften ser sådan ud… 



 

 

 
 

… så kan det nemt være fordi grøften ikke bliver vedligeholdt. Vandet står stille, og 

gamle grene, blade, græs og lignende ligger og rådner i bunden af grøften. Der er i 

hvert fald noget, der hindrer vandet i at flyde. Rød-el blade visner ikke, før de 

falder af. Træet tænker nok ”her er masser af vand, jeg behøver ikke at trække alle 

næringsstofferne tilbage fra bladene, inden jeg smider dem”. Derfor er bladene 

fulde af bakterier, hvilket visne blade ikke er. Rød-el blade lægger sig bare og bliver 

til slam i grøften, hvis de ikke fjernes. Der er ikke noget giftigt i det. 

Grøften vil have godt af en omgang med riven, hvor hele det rådnende slam-lag 

bliver samlet op. Der ligger sikkert nedfaldne grene og rødder, der har stoppet for 

gennemløbet. Dette kan være medvirkende til, at der sker oversvømmelse, både 

på din egen grund, men også ved grundejere højere oppe langs grøften.  

Det kunne være, at du ved en tidligere lejlighed har gravet grøften for dyb, og du 

nu venter på, at slammet lægger sig og fylder op. Så er det en bedre ide, at fylde et 

lag sand i grøften. 
 


