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Opdateret ansøgning om tilladelse til grøftelukninger i 
Naturnationalpark Gribskov. 
 
Denne ansøgning opdaterer og erstatter ansøgning fra 6. maj 2019, som 
omfattede en større pulje af vådområdeprojekter på Naturstyrelsens 
arealer i Gribskov Kommune. Denne ansøgning omfatter således alene 
vådområdeprojekterne inden for Naturnationalpark Gribskov.  
 
Baggrunden for den opdaterede ansøgning er den igangværende proces 
omkring Naturnationalpark Gribskov og den hermed tilknyttede afgørelse 
efter Miljøvurderingslovens §21 om screeningsafgørelse. Alle 
vådområdeprojekter inden for naturnationalparken er således omfattet af 
den igangværende sagsbehandling i Miljøstyrelsen, og en endelig afgørelse 
efter Naturbeskyttelsesloven må afvente denne afgørelse. Pt. forventes 
Miljøstyrelsen at kunne træffe afgørelsen medio august måned. 
 
Derfor er det grundet den aktuelle myndighedsbehandling ift. 
naturnationalparken vurderet hensigtsmæssigt, at igangsætte processen 
omkring myndighedsbehandlingen for alle vådområdeprojekterne i 
naturnationalparken nu. 
 
Ansøgning  
Projekterne og baggrunden for den omfattende genetablering af de 
hydrologiske forhold i Gribskov er nærmere beskrevet i det udkast til 
projektbeskrivelse for naturnationalparken, som pt. er i offentlig høring. 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalp
ark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/ 
 
Inden for naturnationalparkens afgrænsning ligger i alt 12 konkrete 
projekter i Gribskov Kommune. Heraf blev de 10 af projekterne ansøgt i 
2019. De resterende 2 projekter, som fremsendes med denne opdaterede 
ansøgning, var oprindeligt tænkt som en senere fase i genopretningen. Ved 
en behandling nu, er det målet at projekterne kan gennemføres i 
forbindelse med etableringen af naturnationalparken, og dermed medvirke 
til at reducere omfanget af indgreb i området, efter etableringen af 
naturnationalparken.  
 
Ansøgningen omfatter de fra kommunen nødvendige tilladelser for 
gennemførelse af grøftelukninger, herunder tilladelser efter 
naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, museumsloven og planloven 
(landzonetilladelse) samt anden gældende lovgivning på området. 
 
Ansøgningen vedrører grøftelukning på 12 lokaliteter, som forventes at give 
ca. 27,6 ha nye vådområder. 
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Grøftelukningerne udføres dels som punktlukninger i grøfteforløbene og 
dels som solide lukninger ved det aktuelle grøftesystems udløb (solide 
propper eller stemværk). Detaljer omkring grøftelukningen fremgår af de 
vedlagte dataark. 
 
De enkelte lokaliteter er gennemgået og vurderet i forhold til en række 
kriterier, som fremgår af de vedlagte dataark for lokalitet. På baggrund af 
de tekniske vurderinger, er lokaliteterne kategoriseret i forhold til 
”tyngden” i sagsbehandlingen (let – middel – svær).   
 
Områdernes beliggenhed fremgår af bilagene, og de enkelte lokaliteter er 
nærmere beskrevet i det vedlagte dataark.  
 
Vådområdeprojekter udenfor NNP 
For disse projekter vil der skulle ske en særskilt myndighedsbehandling 
herunder håndtering ift. Miljøvurderingslovens §21. Dette arbejde 
forventes igangsat inden udgangen af 2021, hvor det vil ske som led i 
udarbejdelsen af forvaltningsplaner for den urørte skov i Gribskov. 
 
Spørgsmål 
Er der behov for yderligere oplysninger eller hjælp med evt. syning i 
skoven, vil vi meget gerne være behjælpelige med dette.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anna Thormann 
72 54 31 90 
40 61 02 72 
 
 
 
Bilag vedr. 12 projekter: 
1: Oversigtskort  
2: Teknisk vurdering 
 
  
 
 
 
 


