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Vedr. Høringssvar til regulering af Tobro Å sideløb, lovliggørelse.

Gribskov Vandløbslaug skal herved fremkomme med høringssvar til lovliggørelsen af den nu 7 år
gamle sag om ulovligt sagsforløb vedrørende genåbning af delstrækning af Tobro Å.
I sagsfremstillingen anføres det, at:
1. Rørstrækningen var defekt og skulle udskiftes på grund af rørforskydninger samt rodvækst
og aflejrede sedimenter i røret.
2. Det er kommunens opfattelse, at en frilægning ville forbedre de fysiske forhold og derved
skabe bedre vilkår for eksempelvis fisk samt øge variation af flora og fauna i og langs det
åbne vandløb.
3. Rørlægningen har absolut ingen funktion som den lå. Der er ingen transport over
rørlægningen eller andet som berettiger dens tilstedeværelse.
Ad. 1:
At der eventuelt var rørforskydning skyldtes manglende tilsyn og vedligehold fra
Vandløbsmyndighedens side. Når vandets frie løb hindres som følge af manglende vedligeholdelse,
vil vand og sedimenter kunne pumpe ud og ind gennem samlinger. Dette medfører, at rørene sætter
sig omkring samlingerne. Det er Vandløbsmyndighedes ansvar at foretage tilsyn og vedligehold.
Rodvækst fremkommer kun, når der står beplantning på eller i nærheden af ledningen. Det er
Vandløbsmyndighedens ansvar at tilse, at sådan ikke forekommer samt at tilse, at bredejerne fjerner
vegetation i et bælte omring rørlægningen. Denne tilsynspligt har Vandløbsmyndigheden tilsidesat i
årtier. Dette er i øvrigt et generelt problem i Gribskov kommune.
Ad. 2:
At Vandløbsmyndigheden har subjektive og personlige holdninger til flora og fauna har intet med
deres embedsførelse at gøre. Hvis det politisk besluttes, at der skal foretages forbedringer af denne
karakter i et offentligt vandløb, skal der rejses reguleringssag. Selvtægt fra embedsmændenes side
er ikke legitimt.
Ad. 3:

Det tilkommer ikke embedsmændene at afgøre, om en rørlægning er berettiget eller ej. Hvis det
politisk besluttes, at der skal foretages ændringer af de fysiske forhold i et offentligt vandløb, skal
der rejses reguleringssag. Selvtægt fra embedsmændenes side er ikke legitimt.
Som vi har påtalt utallige gange, er det kritisabelt, at Gribskov kommune ved Vandløbsafdelingen
ikke overholder gældende lovgivning eller regulativer.
Gribskov Vandløbslaug mener ikke selvtægt skal kunne betale sig, i særdeleshed ikke selvtægt
begået af en offentlig myndighed.
Vi mener i øvrigt, at forvaltningen tilsidesætter aftale om, at Gribskov Vandløbslaug er
høringsberettiget i sager som denne.
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