
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelse om tilladelse til et reguleringsprojekt 
vedr. sø og vandløb - Præstevejen 116, 3230 
Græsted. 
 
Præstevejen 116 20A Græsted Overdrev, Græsted 
  
Gribskov Kommune træffer afgørelse i sagen og giver hermed tilladelse til, at 
etablere en sø ved det eksisterende vandløb efter Vandløbslovens1 §17 og 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.2. 
  
Kommunens afgørelse kan påklages til miljø- og fødevareklagenævnet senest 
den 2. september 2022. Se under punktet ”klagevejledning”. 
 
 

  
Figur 1: Oversigtskort, hvor reguleringsprojektet skal udføres (rød firkant). 

 
 
1 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 

Sag: 06.02.03-P19-6-22 
 
5. august 2022 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
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Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af den 05. maj 2022 (se 
Bilag 1), som indeholder de kravmæssige bestemmelser som fremgår af 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.3 §12 om 
behandling af reguleringsprojekter. 
 
Tilladelsen forventes meddelt efter Vandløbslovens4 §17 og Bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering m.v.5 §3 om regulering af vandløb 
efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
 
Baggrund 
Ansøger ønsker at omlægge en del af sin eksisterende grøft til sø, som er 
skitseret i Bilag 2. Reguleringen finder sted på ansøgers matrikel 20a. 
 
Alt arbejde udføres af Skovdyrkerne Øerne, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.  
CVR-nr.: 58934313 
 
Vandløbsmyndigheden behandler sagen efter Vandløbsloven2 og 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.3 Det er 
vandløbsmyndighedens vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet 
eksisterende vandløbs afledningsevne.  
 
Formål 
Etableringen af den permanente sø har til formål at øge biodiversiteten i 
området til gavn for naturen – dyr, fugle, insekter og planter.  
 
 
Projektet 
Den eksisterende grøft er ca. 50 cm bred og dyb. Om vinteren når vandet 
stiger kommer der naturligt en sø på arealet. Vandmængden i grøften stiger 
fra 10-50 cm om året. 
Søens udbredelse er dér hvor vandet naturligt oversvømmer ved høje 
vandstande. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1. 
 
Opstrøms grøften er der et rørlagt system som afvander Harager Hegn.  
Ind- og udløbskoterne i søen bevares til grøftens nuværende koter, så 
afvanding af opstrøms ejere ikke bliver berørt af projektet.  
Koten for indløb til projektområdet ved overkørslen er: 30,811 moh. 
Koten for udløb til projektområdet ved nordlige skel er: 30,715 moh.  
 
Etableringen foretages med maskiner egnet til opgaven i form af en 
gravemaskine samt dumper eller lignende til bortkørsel af opgravet materiale. 
Opgravet materiale udjævnes så naturligt som muligt på de omkringliggende 
arealer i tilknytning til søen. Søen etableres med en dybde svarende til max 

 
 
3 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 
4 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
5 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
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2,0 meter. Langs søens brinker der bugtes, skabes en flad profil i forholdet 
1:3 til 1:5.  
Den eksisterende grøft vil løbe igennem midten af søen.  
 
 
Projektets parter 
Ansøger og entreprenør 

• Skovdyrkerne Øerne, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.  
CVR-nr.: 58934313. 
 
I henhold til Vandløbslovens § 75, stk. 2 underrettes privatpersoner, som 
antages at have en individuel væsentlig interesse: 
Øvrige tilstødende lodsejere 

• Ejere af Præstevejen 120, 3230 Græsted, matrikel 19a, Græsted 
Overdrev, Græsted. 

• Ejere af Præstevejen 104, 3230 Græsted, matrikel 21, Græsted 
Overdrev, Græsted. 

 
I henhold til Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.6 § 
14 høres interesserede myndigheder: 

• Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183, Randbøl, matrikel 1m, Harager 
Hegn, Mårum. 

 
  
 
Beskrivelse af vandløbet 
 
Vandløbet består af en unavngivet åben grøft der jævnligt er blevet skåret 
grøde. Vandløbet er ikke målsat i henhold til Vandområdeplanerne 2015-
20217 samt foreløbige miljømål for 2021-20278. Det er 
vandløbsmyndighedens vurdering, at vandløbet heller ikke vil blive målsat i 
fremtiden. Vandløbet er ikke omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven9. 
Vandets strømretning fra S imod N, dvs. fra ansøgers matrikel imod matrikel 
21 Græsted Overdrev, Græsted.  
 
Bunden i vandløbet er blød. Vandet står meget stille i vandløbet og faldet er 
formentlig lavt.  
Ved overkørslen opstrøms projektområdet er rørets dimension 40 cm i 
diameter. Rørets tilstand er ok. Røret er fyldt med 10-15 cm slam.  
I skellet fortsætter grøften ind i et rør. Rørets dimension er også 40 cm med 
ca. 10-15 cm slam. Dette rør er i tilsyneladende mindre god tilstand. Se kort 
i bilag 2. 
 

 
 
6 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 
7 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 
8 MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 
9 Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13/03/2019 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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Vandløbsmyndighedens bemærkninger 
Vandløbsmyndigheden har sammen med ansøger besigtiget området, og 
lokaliseret stabile koter for vandløbet hhv. rørudløbet i ved overkørslen på 
ejendommen og rørindløbet i naboskellet til matrikel 21 Græsted Overdrev, 
Græsted. Disse koter skal forblive uændret mhp. sikring af afstrømningen.   
 
 
Vilkår 
Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter Vandløbslovens 
Kap. 6 om regulering af vandløb10 
 
Ansøger og entreprenør er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet 
overholdes: 
 

1. Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, 
beskrevet i ansøgningen af bilag 1. 

2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialetransport eller anden 
forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet. 

3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til 
projektområdet ikke forringes.  

4. Der må ikke tilføres materialer, som jord og sand til vandløbet i 
forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis arbejdet medfører større 
aflejringer nedstrøms, skal det fjernes. 

5. Søen skal anlægges, så der er et passende fald (‰) der sikrer 
vandføringsevnen igennem systemet. Ind- og udløbskote skal bevares. 

6. Projektet må ikke give anledning til stuvning af vand på opstrøms 
beliggende arealer. 

7. Alle udgifter til anlæg og reguleringssagen i øvrigt afholdes af ansøger. 
8. At drænsystem vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke 

ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Vedligeholdelsen 
påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. Vandløbslovens11 
§§ 27, 35. 

9. Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til 
Gribskov Kommune på vandloeb@gribskov.dk senest 30 dage efter 
færdiggørelsen. 

10. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over 
anlæggets konstruktion.  

11. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på 
natur og miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. 
Gribskov Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed 
erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet. 

  

 
 
10 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
11 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 

mailto:vandloeb@gribskov.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
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Øvrig lovgivning 
Miljøvurderingsloven 
Vandløbsmyndigheden har jf. Miljøvurderingsloven12 §21 foretaget en 
screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af Bilag 
2, punkt 10f. 
Vandløbsmyndigheden har på baggrund af miljøvurderingsscreeningen 
vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at 
projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Se vedhæftet fil. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Reguleringen finder ikke sted i et område omfattet af 
Naturbeskyttelsesloven13 §3. 
Reguleringen ligger ca. 115 meter i NØ-retning fra en beskyttet sø på matrikel 
18, Græsted Overdrev, Græsted. Samt ca. 120 meter i SV-retning fra en 
beskyttet sø på matrikel 21, Græsted Overdrev, Græsted. Ydermere befinder 
reguleringen sig ca. 140 meter i NØ-retning fra beskyttet mose på matrikel 
1m, Harager Hegn, Mårum.  Se bilag 3. 
 
Reguleringen befinder sig indenfor skovbyggelinjen fra matrikel 1m, Harager 
Hegn, Mårum, matrikel 1b, Holgerskøb, Græsted og matrikel 1f, Ndr. 
Gribskov, Esbønderup jf. Naturbeskyttelsesloven § 17. Forbuddet i § 17 gør 
sig ikke gældende for etablering af søer. Se bilag 4. 
 
Natura 2000-områder og Bilag IV-arter 
Reguleringen finder sted ca. 135 meter fra nærmeste Natura-2000 område 
nr. 133 ”Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov”, og omfatter 
Habitatområde nr. H117 og H190, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. F108.  
 
Områdets udpegningsgrundlag er søbred med småurter, kransnålalger-sø, 
næringsrig sø, brunvandet sø, vandløb, surt overdrev, kalk overdrev, tidvis 
våd eng, urtebræmme, hængesæk, rigkær, elle- og askeskov m.fl. samt skæv 
vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor kærguldsmed, stor vandsalamander m.fl. 
og fuglearter herunder rød glente, fiskeørn og isfugl m.fl. 
 
Af nærmeste habitatområde er ’Bøg på mor’. Dette område befinder sig ca. 
209 m fra projektområdet. Reguleringsprojektet vurderes ikke at have 
væsentlig påvirkning på habitattypen ’Bøg på mor’. Se bilag 5. 
 
Kommunen vurderer, at denne regulering ikke vil medføre forringelse eller 
væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Se bilag 6. 
 
 

 
 
12 Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020 
13 Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13/03/2019 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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Kommunen har kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede arter 
(bilag IV arter)4 i nærheden af projektområdet.14  
 
Ifølge EF-habitatdirektivet skal der foretages en vurdering af om projektet i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke bilag 
IV-arter væsentligt. 
 
Projektet ønskes placeret ca. 350 meter fra registrerede bilag IV-arter 
spidssnudet frøs yngle- og rasteområder. 
 
Kommunen vurderer, at denne regulering ikke vil medføre forringelse eller 
væsentlig forstyrrelse af de beskyttede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Projektet vil ikke ødelægge eller beskadige yngle- 
og rasteområder for spidssnudet frø, der indgår i strengt beskyttede arter. 
Kommunen har lagt vægt på, at der er stor afstand til søen som er yngle- og 
rasteområde for spidssnudet frø. Tilmed har projektets beliggenhed 
potentiale som levested for spidssnudet frø, hvis den økologiske værdi vha. 
oprensning forøges. Se bilag 7. 
 
 
Fortidsminder 
I henhold til bestemmelserne i Museumslovens15 §27 skal anlægsarbejdet 
standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder.  
 
Derefter skal fundet meddeles til Museum Nordsjælland, der efterfølgende 
beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages. Museet kan kontaktes på 
telefonnr. +45 72 17 02 40 eller e-mail post@museumns.dk  
 
Projektets økonomi 
Alle anlægsudgifter vil blive afholdt af lodsejer, uden krav om fordeling blandt 
naboerne. 
 
Tidsplan 
Ansøger ønsker, jf. § 12 stk. 5, at udføre arbejdet i efteråret 2022. 
 
Gebyr 
Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende 
regulering af vandløb, anlæg af digeanlæg til afvanding og bevanding samt 
broer, opstemningsanlæg, flodemål mv. jf. Bekendtgørelsen om 
vandløbsregulering - og restaurering mv.16 §21 Gebyret er på max. 2% af 
anlægsudgifterne, dog mindst 7.098,68 kr. (2022). Gebyret opkræves 
når/hvis tilladelsen meddeles. 
 

 
 
14 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
15 Museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014 
16 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 

mailto:post@museumns.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
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Se mere på vores hjemmeside Gribskov Kommune - Vandløb og dræn 
 
Høring  
Reguleringsprojektet blev fremlagt den 15. juni og 4 uger frem på 
hjemmesiden samt til berørte parter, jf. Bekendtgørelse om 
Vandløbsregulering og -restaurering m.v.9 §15. 
 
Der var ikke indkommet høringssvar ved fristens udløb.  
 
Tilladelsen er gældende i 2 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Gribskov 
Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført. 
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens17 
§9. 
 
Klagevejledning 

§ 82. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, 
jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal 
efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital 
selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og 
som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb 
videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved 
videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der 
er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med 
myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. 

Stk. 2. Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i 
klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

Stk. 3. Myndigheden skal straks underrette Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger 
med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte 
projekt, der er af betydning for klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan 
sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. 
Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er 
afsluttet. 

Stk. 4. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende 
kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske 
ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage 
ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises. 

 
 
17 Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
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Stk. 5. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal 
myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I 
sådanne tilfælde finder stk. 1, 4. og 5. pkt., og stk. 2 ikke anvendelse. 

Stk. 6. Klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet beslutter andet. Klage over afgørelser truffet efter § 12, 
stk. 3, og § 37 a har dog ikke opsættende virkning. 

Stk. 7. Ved meddelelse af et påbud eller et forbud kan vandløbsmyndigheden 
i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset 
klage. Selv om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet 
efterkommes, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Stk. 8. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter 
udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før 
klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal straks 
underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er 
påklaget. 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 7 og 8 indebærer ingen begrænsninger i Miljø- 
og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget 
afgørelse. 

Stk. 10. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 7 og 8 ikke finder 
anvendelse på visse former for mindre arter af anlægsarbejder. 
 
 
 
 
 
Eventuelle spørgsmål  
For spørgsmål vedrørende denne høring, kontakt Dennis Petersen på telefon 
+45 7249 6807 eller per e-mail: dpete@gribskov.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Dennis Petersen 
Miljøsagsbehandler 
Center for Teknik og Borgerservice 
Direkte: 7249 6807 
 

 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 7249 6000 
Bilag 1: Ansøgning 

Kort over søens fremtidige udbredelse. 

mailto:dpete@gribskov.dk
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Bilag 2:  
 

Kort 1: Privat vandløb (gul) 

 
Blå prik viser rørudløb ved overkørslen. Strømretningen er fra syd mod nord.  
Grøn prik viser rørindløb i naboskellet.  
Gul linje er åbent vandløb. 
Gul stiplet er rørlagt vandløb. 
 
Kontrol af vandløbskoter: 
For at sikre at afvanding opstrøms ejendomme er blivende, skal ind- og 
udløbskoterne for projektområdet være uændret. 
Da vandløbsbunden er blød, er det ikke muligt at måle bundkoterne ved søens 
ind- og udløb. 
Christian Søborg måler koten i røret ved overkørslen og koten i røret ved 
skellet. Disse koter er stabile og skal fremstå med samme værdier når 
projektet er gennemført.  
 
Afgrænsning af projektområdet, ift. afvanding i vandløbet, bliver imellem de 
to rør fra rørudløbet i overkørslen og rørindløbet i skellet.  
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Billede 1: Viser projektområdet.  
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Billede 2: Viser rørudløbet ved overkørslen. (blå prik – kort 1) 
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Billede 3: viser grøftens forløb fra overkørslen.  
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Bilag 3: Oversigt over beskyttet natur og projektets 
beliggenhed.  

 

Reguleringen ligger ca. 115 meter i NØ-retning fra en beskyttet sø på matrikel 
18, Græsted Overdrev, Græsted. Samt ca. 120 meter i SV-retning fra en 
beskyttet sø på matrikel 21, Græsted Overdrev, Græsted. Ydermere befinder 
reguleringen sig ca. 140 meter i NØ-retning fra beskyttet mose på matrikel 
1m, Harager Hegn, Mårum. 
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Bilag 4: Skovbyggelinje 

 

Reguleringen befinder sig indenfor skovbyggelinjen.  
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Bilag 5: Afstand til nærmeste habitatnaturtype ’Bøg på 
mor’: 
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Bilag 6: Afstand til nærmeste Natura 2000-områder, 
habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder. 

 

Reguleringen finder sted ca. 135 meter fra nærmeste Natura-2000 område 
nr. 133 ”Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov”, og omfatter 
Habitatområde nr. H117 og H190, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. F108.  
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Bilag 7: Afstand til nærmeste bilag IV-art: 
 

 
Reguleringen ønskes placeret ca. 350 meter fra registrerede bilag IV-arter 
spidssnudet frøs yngle- og rasteområder. 
 
 
  



 24/24 

Bilag 8: Kort over råstofområder 

 
Reguleringsprojektet befinder sig ca. 1,9 km fra nærmeste 
råstofindvindingsområde.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dennis Wolter Petersen 
Miljø-/lab.tekniker 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Vandløb 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
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