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Alme d. 7 /8-2015 
 
 
Vedr. Høringssvar til regulering af Bedsmose Å, station 2.057 – 2.169, lovliggørelse. 
 
 
 
Gribskov Vandløbslaug skal herved fremkomme med høringssvar til lovliggørelsen af den nu 12 år 
gamle sag om ulovligt sagsforløb vedrørende genåbning af delstrækning af Bedsmose Å. 
 
 
I sagsfremstillingen anføres det, at: 
 

1. Baggrunden for projektet var, at ledningen var utæt på tre steder, hvilket gav anledning til, 
at materiale blev suget ind i rørledningen. Rørene var 30-40% fulde af aflejringer. 

2. Det var en forudsætning for projektet, at vandføringsevnen ikke måtte ændres. Samme 
bundbredde som nedstrøms for den omhandlede strækning, 100 cm, samt med et fald på 0,4 
0/00. 

3. Projektet blev udført efter skriftlig aftale med 4 lodsejere/bredejere på strækningen. 
4. Der skulle udlægges grus og sten til regulativmæssig bundkote, når tingene havde sat sig. 
5. Siden regulereingen har der ingen problemer været på strækningen. 

 
 
Ad. 1: 
 
Årsagen til de tre utætheder må tilskrives, at Gribskov kommune ikke har levet op til sit ansvar om 
at vedligeholde rørlægningen. I henhold til regulativ er det vandløbsmyndighedens ansvar at 
vedligeholde ledningen, herunder at udskifte enkelte rør. At rørene var fulde af aflejringer skyldtes 
manglende oprensning opstrøms og nedstrøms for rørlægningen. Denne manglende oprensning er 
ligeledes Vandløbsafdelingens ansvar i henhold til regulativ. En rørlægning som denne er ikke en 
tæt ledning. Samlinger har større eller mindre åbninger. Når ledningen virker efter sin hensigt har 
dette en drænende effekt. Når Vandløbsmyndigheden sætter ledningen og den omliggende jord 
under vand som følge af mangelfuld vedligehold giver dette mulighed for at mobilisere materiale, 
der sammen med vand flyder ind i ledningen. Vandløbsmyndigheden har i denne sag anvendt 
samme taktik som ved andre sager, at foregøgle bredejerne, at ledningen var udtjent og at en ny 
rørlægning skulle bekostes af bredejerne. Sandheden er, at årsagen skal findes i svigt fra 
vandløbsmyndighedens side hvilket er stærkt kritisabelt. Må vi bringe Hessemose Å i erindring. 



 
Ad. 2: 
 
I henhold til regulativ skal bundkoten i station 2.057 være DNN 1,19 og i station 2.169 DNN 1,14 
altså et fald på kun 5 cm. 
 
 
Ad. 3: 
 
Projektet blev gennemført efter skriftlig aftale med 4 lodsejere/bredejere. Lodsejere/bredejere 
opstrøms burde have været inddraget af hensyn til eventuel vandstandsstigning. Vi udbeder os 
aktindsigt i de skriftlige aftaler. 
 
 
 
Ad. 4: 
 
Der blev i samarbejde med Helsinge og Omegns Lystfiskerforening udlagt gydegrus. Dette skulle 
holdes under regulativmæssig bundkote. 
 
 
Ad. 5: 
 
Denne strækning har givet anledning til massive oversvømmelser i sommerhusområdet omkring 
Tinkerup Å samt forårsaget, at landbrugsarealer omkring Bedsmose Å i en længere periode var 
vandlidende. Vand som hovedsageligt kommer fra Smidstrup rensningsanlæg. I foråret 2012 lod 
Gribskov Vandløbslaug strækningen opmåle ved autoriseret opmåler Kjeld Morel. Denne opmåling 
viste, at bundkoten på flere stræk var for høj. Dette resulterede i, at det netop udlagte bundmateriale 
blev gravet op igen. Som Gribskov Vandløbslaug har påpeget utallige gange, er det kritisabelt, at 
Vandløbsafdelingen nægter at forholde sig til bundkote samt ikke kvalitetssikrer eget arbejde. Efter 
loven burde denne sag have været behandlet som reguleringssag. Ved reguleringssager burde hele 
strækningen kontrolopmåles og regulativet ændres i forhold til de nye forhold. Dette sker ikke i 
Gribskov kommune. Som eksempel på dette kan nævnes Hessemose Å. 
 
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. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 



Formand for Gribskov Vandløbslaug 
 
Michael Ingels Andreasen 
Almevej 57 
3230 Græsted 
vejagergaard@mail.dk 
Tlf. 40254698 
 
 
 
Kopi af nærværende er sendt til: 
 

 Astrid Damgaard Ravnsbæk, Direktør Gribskov kommune. 
 Søren Hansen, Danske Vandløb. 
 Andreas Höll, Agrovi. 

 


