
Bjørn Aaris-Sørensen

Gribskov Kommune

Gribskov Vandløbslaug erfarer at ejerene af de arealer, som vil blive påvirket af vandplanperiode 2, er antals 
mæssigt dårligt repræsenteret i vandrådet. Dette er ikke rimeligt, da det jo primært er ejere af grunde, 
sommerhuse og marker der vil blive påvirket af de tiltag som planlægges i den kommende vandplanperiode.

Samtidig ser vi at der kan være planlagt indsatser på vandløb som er klassificeret som naturlige vandløb, 
skønt disse vandløb har et snorlige forløb og der er dokumentation for at disse vandløb er kunstige eller 
stærkt modificerede. ( Videnskabernes selskabs kort )Dette er ikke tanken med vandplanerne, at de skulle 
udføres på kunstigt etablerede vandløb. 

Gribskov Vandløbslaug kan ikke se hvilke virkemidler eller hvilke vandløbsstrækninger, der er i spil i den 
kommende vandplansperiode og har på trods af flere både skriftlig og telefoniske henvendelser til Bjørn 
Aaris-Sørensen ikke kunnet få dette oplyst.

Det ser ud til at virkemidlet ”opgravning af rørlagt vandløb” stadig tænkes anvendt i den kommende 
vandplanperiode. Gribskov Kommune har, igennem de senere år, på flere strækninger ulovligt uden 
forudgående høring og uden regulativ ændringsforslag opgravet rørlagte vandløb bla Bedsmose Å og 
Maglemose Å. Gribskov Kommune har stadig ikke fået lovliggjort de opgravede strækninger og har udvist 
ringe vilje til at få dette gjort. ( efter seneste møde i vandrådet, er det kommet frem at administrationen i 
Gribskov Kommune, har til hensigt, i vandplanperiode 2, at opgrave en del af det rørlagte vandløb, 
Bedsmose Å. Det er uhensigtsmæssigt at administrationen hemmeligholder oplysninger for vandrådet, 
endvidere vidner det om manglende lokalkendskab og erfaring. Overløb fra Smidstrup rensningsanlæg er 
tilkoblet Bedsmose Å. Der er dokumentation for at Bedsmose Å, er et kunstigt gravet vandløb, etableret i et 
fladt område med meget ringe fald. Bedsmose Å afvander et større sommerhus område i Smidstrup, som 
gentagne gange har været oversvømmet pga af Gribskov Kommunes manglende vedligeholdelse. )

Opgravningerne af ovennævnte rørlagte vandløb samt vandløb på Thorshøjgård ved Ejlstrup har ikke været 
nogen succes og har medført megen utilfredshed hos de lodsejere som efterfølgende har fået oversvømmet
deres marker. 

Derfor kan Gribskov Vandløbslaug ikke acceptere af virkemidlet ”åbning af rørlagte strækninger” tages i 
anvendelse.

Gribskov Vandløbslaug kræver som et minimum at vandløbenes nuværende regulativer overholdes, samt at 
der foretages konsekvensberegninger på de tiltag som måtte tænkes anvendt. 

Med baggrund i ovenstående trækker Gribskov Vandløbslaug hermed sin opbakning og godkendelse af 
referatet fra seneste vandrådsmøde og ønsker at nærværende skrivelse vedlægges til brug for den videre 
politiske behandling.

Gribskov Vandløbslaug fortsætter selvfølgelig deltagelse og arbejdet i Vandrådet. 

Hvis Bjørn Aaris-Sørensen, som administrativ sekretær, ønsker at kommentere ovenstående, må dette ske i 
særskilt skrivelse.

På vegne af Gribskov Vandløbslaug Thomas Larsen og Enok Vestergård




