
Hvidbog – Nyt regulativ for Ramløse Å – 1. og 2. høringsperiode

Dette notat er en gennemgang af høringssvar til første og anden høringsforslag til nyt regulativ for 
Ramløse Å med administrationens kommentarer.
Hvidbogen præsenteres for Teknisk Udvalg på augustmødet 2017. De indkomne høringssvar i deres
fulde ordlyd ligger i sagen til gennemsyn. 

To høringer - første høring medførte væsentlige ændringer i regulativet
Forslag til regulativ for Ramløse Å har været i offentlig høring fra 3. januar til 6. marts 2017. 
Høringen gav anledning til at sejlads tillades. Dette anses for at være en væsentlige ændring og 
regulativet har derfor været sendt i anden høring. Ændringen sker i regulativets kapitel 6, sejlads.

Anden høringsperiode løb fra 6. april til den 1. juni 2017. 

Informationsmøde
Administrationen indbød til informationsmøde i første høringsperioden, hvor der var mulighed for 
at stille spørgsmål til forslaget. 20 lodsejere mødte op på mødet, som blev afholdt på rådhuset i 
Helsinge.

Hvorfor et nyt regulativ?
Ramløse Å er et offentligt vandløb, hvilket betyder at vandløbet ejes af lodsejerne, mens kommunen
har vedligeholdelsespligten. Det følger af Lov om Vandløb kap. 5, at kommunerne er forpligtet til at
udarbejde regulativer for alle offentlige vandløb. 

Resume af høringssvar fra første høringsperiode

Kommunen har modtaget høringssvar fra:
• Gribskov Vandløbslaug
• Ramløse Enges Pumpelaug
• 1 Konsulent
• 2 bredejere

Gribskov vandløbslaug v. Michael Andreasen
Høringssvar er sendt kommunen den 6. marts 2017

Høringssvar:
1a) Gribskov vandløbslaug stiller forslag om at indføre en beskrivelse i regulativets kapitel 2 om: 

• vandløbets fald, 
• at vandløbet tjener som recipient for kunstigt afvandede arealer, 

modtager opvarmet vand med højt fosforindhold fra Holløse Bredning.
• at næringsstoffrit vand fra Arresø periodevis strømmer op i åen.

1b) Gribskov Vandløbslaug stiller spørgsmål ved udpegningen af Ramløse Å i vandområdeplanerne 
samt vandløbets miljømålsætning.

Administrationens vurdering:
1a) Vandløbets fald fremgår af dimensionsskema 3.3 i regulativet side 5 samt redegørelsens kapitel 
4. 1. I redegørelsen kapitel 4.1. er der ligeledes nævnt at Ramløse Å er stærkt påvirket af 
vandstanden i Arresø grundet vandløbets ringe fald. I kapitlet findes også en beskrivelse af, hvor 



vandet i Ramløse å kommer fra. Endelige er der i redegørelsen kapitel 2.1 og redegørelsens kapitel 
4.3 en beskrivelse vandløbets miljømål og vandkvalitet. 
At vandløbet tjener som recipent for kunstigt afvandede arealer i vandløbets nordlige ende fremgår 
indirekte af regulativets kapitel 2. 
1b) En diskussion om hvorvidt udpegning af Ramløse Å er forkert, ligger uden for regi af nyt 
regulativ for Ramløse Å. Ligeledes ligger diskussionen om vandløbets miljømålsætning uden for 
dette regi. Det er det tidligere Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelse, som står for udpegningen og ikke 
kommunerne. Det fremgår af redegørelsens kapitel 2.1, har kommunen søgt om lempede 
målsætning for Ramløse Å, pga. åens ringe fald og påvirkning fra Holløse Bredning. Kommunens 
ansøgning er ikke imødekommet. 

Konsekvenser for restaureringsforslaget:
Administrationen tilføjer på baggrund af høringssvaret en bemærkning i redegørelsens kapitel  4.1, 
topografisk opland, om, at vandløbet tjener som recipient for kunstigt afvandede arealer.

Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring af
regulativet.

Ramløse Enges Landindvindingslag v. Ole Nemming
Høringssvaret er sendt til kommunen den 5. marts 2017 

Høringssvar:
2a) Ramløse Enges Landinvindingslag argumenterer for at bundkoten i åen sænkes yderligere i 
forhold til det foreslåede niveau i forslag til nyt regulativ. 
2b) Pumpelauget ønsker at sejlads bliver tilladt på åen
2c) Tilslutter sig skrivelsen fra Gribskov Vandløbslaug

Administrationens vurdering:
2a) Administrationen vurderer, at den oprindelige bundkote for Ramløse Å er fundet. Bundkoten 
stammer fra en opmåling af Ramløse Å i 1956. De samme bundkoter fremgår af fortegnelse over 
regulativmæssig bundkote fra 1968, som i september 1983 blev kontrolleret og fundet rigtige 
(Redegørelsens bilag E).
Det er korrekt at den aktuelle bundkote på den øverste strækning af vandløbet ligger lavere end der 
er lagt op til i regulativet. Administrationen har ikke kendskab til et reguleringsprojekter som kan 
berigtige at den aktuelle bundkote. Hvis man alligevel valgte at lægge den regulativmæssige 
bundkote 40-50 meter lavere end i regulativforslaget vil bundkoten for st. 0 ligge under udløbet til 
Arresø.
2b) Pumpelaugets ønske er taget til efterretning. Sejlads på åen gøres tilladt udenfor ynglesæson, 
dvs. fra 1.8-13.1. Reglerne for sejlads på Ramløse Å læner sig op af Bekendtgørelse om færdsel mv.
på Arresø.  
2c) ok

Konsekvenser for restaureringsforslaget:
Administrationen vurderer, at høringssvaret medfører en ændring af 
regulativets kapitel 6, Sejlads.

Konsulent Andreas Höll, Agrovi
Høringssvaret er sendt til kommunen den 15. februar 2017 

Høringssvar:
3a) Konsulenten spørger til om der er taget højde for placeringen af pumpelagenes udløb, da 
bundkoten blev fastsat i regulativforslaget. Det drejer sig om to 50-cm rør i hhv. st. 213 og st. 241.



Toppen af tilløbsrøret fra Tibirke Enges Landinvindingslag ligger ca. i kote 3,37 m DVR90. Dvs. at 
røret ligger ca. 60 cm under den teoretiske bundkote.
3b) Konsulenten hæfter sig ved at bundkoten ved bækkebro er 3,454 m DVR90, hvilket er højere 
end den teoretiske bundkote. Konsulenten spørger til om bundkoten vil blive sænket i strømrenden.
 
Administrationens vurdering: 
3a) Administrationen har også bemærket at rørudløbet fra Tibirke Enge Landinvindingslag ligger 
under den teoretiske bundkote.  
Administrationen vurderer, at den teoretiske bundkote i regulativforslaget svarer til den oprindelige 
bundkote for Ramløse Å. Bundkoten stammer fra en opmåling af Ramløse Å i 1956. De samme 
bundkoter fremgår af fortegnelse over regulativmæssig bundkote fra 1968, som i september 1983 
blev kontrolleret og fundet rigtige (Redegørelsens bilag E).
Siden september 1983 er vandløbsbunden tilsyneladende blevet sænket ca. 50 cm i st. 241. 
Administrationen har hverken kendskab til et reguleringsprojekter, som berigtiger den aktuelle 
bundkote eller placeringen af rørudløb fra Tibirke Enge Landinvindingslag. 
3b) Når det nye regulativ for Ramløse Å er endeligt vedtaget og klagefristen overstået vil 
kommunen oprense vandløbet hvor bunden ligger over den teoretiske skikkelse. Kommunen følger 
anvisningerne for oprensning beskrevet i regulativets kapitel 8.4

Konsekvenser for restaureringsforslaget:
Administrationen tilføjer på baggrund af høringssvaret en bemærkning i redegørelsens kapitel  4.4,  
om, at eksisterende dræn og rørudløb, som aktuelt ligger under den teoretiske bundkote, har lov at 
blive liggende. Hvis et af disse dræn/rørudlløb omlægges eller der på anden måde ændres, vil der 
blive stillet krav om, at røret skal placeres over den teoretiske bundkote.  

Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring af
regulativet.

Bredejere Villy Nielsen
Høringssvaret er sendt til kommunen den 5. marts 2017 

Høringssvar:
Bredejeren er positiv stemt overfor regulativforslaget og tilkendegiver håb om at forslaget bliver 
ophøjet til det endelige regulativ. 
4a) Bredejer opfordre til at oprensning sker på en måde som ikke forringer forholdende for fauna og
flora og forslår at man forbedre gydemulighederne fx ved etablering af gydebanker.
4b) Bredejeren forslår at sejllads på Ramløse Å tillades. 

Administrationens vurdering: 
4a) Vilkår for vedligeholdelse og oprensning af Ramløse Å er beskrevet i regulativet. Arbejdet skal 
overholde gældende lovgivning og tage hensyn til vandløbets flora og fauna.  
4b) Bredejerens ønske er taget til efterretning. Sejlads på åen gøres tilladt udenfor ynglesæson i 
perioden 1.8-13.1. Reglerne for sejlads på Ramløse Å læner sig op af Bekendtgørelse om færdsel 
mv. på Arresø. 
 
Konsekvenser for restaureringsforslaget:
Administrationen vurderer, at høringssvaret medfører en ændring af 
regulativets kapitel 6, Sejlads.

Bredejere Paul Plant
Høringssvaret er sendt til kommunen den 5. marts 2017 



Høringssvar:
5a) Bredejeren fremlægger synspunkter vedr. oprensning af et privat vandløb, i Arresø og Holløse 
Bredning. 
Administrationens vurdering: 
5a) Det ligger uden for kommunens beføjelser og regulativets ramme at stå for oprensning af 
private vandløb samt at beslutte vandstanden på Naturstyrelsens arealer herunder, Arresø og Holløse
Bredning. 

Øvrige kommentarer
Administrationen har desuden modtaget forslag om rekreative tiltage i Ellemosen og undersøgelse 
af mulighederne for etablering af lavbundsprojekter.

Resume af høringssvar fra anden høringsperiode

Kommunen har modtaget høringssvar fra:
• Gribskov Vandløbslaug v. Andreas Höll
• Tre bredejere

Gribskov vandløbslaug v. Andreas Höll
Høringssvar er sendt kommunen den 1. juni 2017

Høringssvar: 
6a) Gribskov Vandløbslaug foreslår en uddybning af hvilken betydning sommeropvarmning af 
Holløse Brednings har på den biologiske kvalitet af Ramløse å.
6b) Styrelsen for Natur og Vand (SVANA) har skiftet navn til Miljøstyrelsen.
Administrationen vurdering:
6a) Under redegørelsens afsnit Konsekvensvurdering, Lavvandssøen er problematikken 
kommenteret.
6b) Styrelsen for Natur og Miljø og Miljøstyrelsen blev samlet til én styrelse den 1. februar 2017. 
Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen. Navnet ændres i regulativ og redegørelse.

Bredejerne Mary og Tina Nielsen 
Høringssvaret er sendt til kommunen den 7. april 2017 

7a) Bredejerne mener ikke, at det er acceptabelt, at åen åbnes for sejlads, da de finder det 
forstyrrende for dyrelivet. 
7b) Bredejerne udtrykker bekymring for, at der er risiko personulykker, da pumpelagenes 
vandpumperne sætter i gang uden varsel. 
7c) det bemærkes at Tibirke Enges Pumpelaug ikke fremgår af interessentlisen.
Administrationen vurdering:
7a) Administrationen vurderer at der med vilkårene for sejlads på åen, er taget hensyn til dyrelivet 
langs åen, idet sejlads kun er tilladt uden for yngesæson i perioden 1. august til 31. januar. Vilkårene
for sejlads følger bestemmelserne i Bekendtgørelse for færdsel mv. på Arresø. Se Redegørelsens 
afsnit 2.5 og 5.6.
7b) Bekymringen er taget til efterretning.
Administrationen vurderer at bestemmelserne tager
7c) Tibirke Enge pumpelaug fremgår af interessentlisten under det oprindelige navn Tibirke Enge 
Landindvindingslag. I de gamle dokumenter fra Ramløse Å går pumpelaget under betegnelsen 
Tibirke Enge Landindvindingslag. Administrationen har derfor valgt at bruge dette navn i 
regulativet, redegørelsen og på interessentlisten.  



Bredejere Villy Nielsen
Høringssvaret er sendt til kommunen den 21. april 2017 

Høringssvar:
8a) Forslag om at de relevante bestemmelserne for færdsel og ordensregler for Arresø bliver skrevet
ind i regulativet.
Administrationen vurdering:
8a) Det er taget til efterretning. De relevante bestemmelser sættes ind i redegørelsens afsnit 5.6, 
Sejlads er tilladt.

Bredejere Linda Steenstrup 
Høringssvaret er sendt til kommunen den 27. april 2017 

Høringssvar:
9a) Bredejer bemærker, at der er en fejl i teksten om sejlads i redegørelsens afsnit 2.5
Administrationen vurdering:
9a) Der rettes op på fejlen i redegørelsen.


