
”DV-Vandløbstjek” 



Med App’en ”DV-Vandløbstjek” har man en effektiv 
og sikker indsamling og rapportering af vandløbsdata. 

• Danske Vandløb har udviklet en fleksibel løsning til 
registrering og dokumentering af forhold vedrørende drifts og 
vedligeholdelse af vandløb. 

 

•  Formålet med "DV- Vandløbstjek" er at stille et professionelt 
værktøj til rådighed for bredejere, så at de let kan registrere, 
dokumentere og fremsende rapport til den lokale 
vandløbsmyndighed om forhold der ikke lever op til det 
pågældende vandløbs vandløbsregulativ. Ved en samtidig 
fremsendelse til ålauget, vil dette sammen med flere 
bredejeres indmeldinger, skabe et overblik over det 
pågældende vandløbs driftstilstand.  

 

 
 



”DV-Vandløbstjek” 

• Da  kommunerne er ansvarlige for vandløbenes vedligeholdelse 
og drift, er det dem der kontrahere med firmaer om oprensning, 
grødeskæringer m.m., men en fysik kontrol af de udførte 
entrepriser er generelt ikke mulig for kommunens 
medarbejdere, da det drejer sig om mange kilometer vandløb. 
Det er her bredejerne kan bistå kommunen, med kontrol og 
indberetning, så at det gældende vandløbsregulativ overholdes 
og at vandafledning samt miljøforhold opretholdes. 

• "DV-Vandløbstjek" er udarbejdet af Danske Vandløb, som et 
selvstændigt rapporterings modul på den samme platform som 
L&F's har benyttet til udvikling af app'en Rapporter Vildsvin. L&F 
har støttet udviklingen, og tilladt at de to rapporteringsmoduler 
markedsføres samlet på AppStore og GooglePlay med 
betegnelsen "Vildsvin og Vandløbstjek" , hvorfra de gratis kan 
hentes.  
 





”DV-Vandløbstjek” 
DV-Vandløbstjek" består af et rapporteringsmodul til 

smartphone, hvor man på forsiden har følgende funktioner:  
 

•  I øverste højre hjørne en knap ”hjælp”  
 























”DV-Vandløbstjek” 
DV-Vandløbstjek" består af et rapporteringsmodul til 

smartphone, hvor man på forsiden har følgende funktioner:  
 

•  I øverste højre hjørne en knap ”hjælp”  
• I nederst i venstre hjørne knappen ”mine tip” hvor tidligere 

indrapporterede sager kan fremkaldes. 





”DV-Vandløbstjek” 
DV-Vandløbstjek" består af et rapporteringsmodul til 

smartphone, hvor man på forsiden har følgende funktioner:  
 

•  I øverste højre hjørne en knap ”hjælp”  
• I nederst i venstre hjørne knappen ”mine tip” hvor tidligere 

indrapporterede sager kan fremkaldes. 
•  I nederste højre hjørne knappen ”Min profil” , hvor egne 

oplysninger noteres. 
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DV-Vandløbstjek" består af et rapporteringsmodul til 

smartphone, hvor man på forsiden har følgende funktioner:  
 

•  I øverste højre hjørne en knap ”hjælp”  
• I nederst i venstre hjørne knappen ”mine tip” hvor tidligere 

indrapporterede sager kan fremkaldes. 
•  I nederste højre hjørne knappen ”Min profil” , hvor egne 

oplysninger noteres. 
•  I midten findes knappen ”Opret tip”, aktiveres denne fås 

muligheden for at vælge kategori enten: 
Vildsvin eller  

DV vandløbstjek 





        Aktiveres  
                                     
 
                         fremkommer en menu med de 5 emner der kan rapporteres. 
 

        Rapporter vandløbets inventar 
       Rapporter vandstand 

       Rapporter grødetilstand 
       Rapporter brinktilstand 

        Rapporter bjørneklo 
. 
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Vælges at rapportere f.eks. placering af drænudløb, vil et tryk på 
knappen ”Næste” starter selve rapporteringen med : 
 

•Rapporter bemærkninger. 
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helt præcis position. 
 

•Ved aktiveringen af knappen ”Indsend” overføres  rapporten til en 
database, der automatisk fremsender en mail til indsenderens indbakke 

som kvittering, og et medsendt  link hvorfra indsenderen på sin 
computer kan  generere den PDF rapport der kan fremsendes til det 

lokale ålaug og den pågældende kommunes vandløbsmyndighed. 
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         Med meldingen ”Borgertip Indsendt” kan indrapportering af en ny sag startes ! 
























