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Tilladelse til rørlægning af private grøfter ved 
hegning af NNP Gribskov 
  
Vandløbsmyndigheden tillader hermed rørlægning af 13 privat grøfter på 
mellem 3-5 meter, efter vandløbsloven1 § 17. 
 
Projekt 
I forbindelsen med Naturstyrelsens etablering af Naturnationalpark i 
Gribskov ønsker de sætter et 22 km hegn. Her vil hegnet krydse 73 grøfter i 
alt. 28 af dem ønsker de en rørlægning. 13 stk. er i Gribskov kommunen. 
Se ansøgning.  
 
I ansøgningen er hver krydsning af hegnet blevet vurderet af 
Naturstyrelsen. De ønsker på den baggrund at rørunderføringen foretages 
med Ø40 eller Ø50 plastrør i en længde på 3 meter enkelte på 4-6 meter. 
Rørunderføringen placeres således, at der bliver et 2 meter kørespor på 
indersiden og en 1 meter smal trampesti på ydersiden af hegnet til offentlig 
adgang. Røret lægges i en dybde således, at vandløbsbunden fortsætter 
ubrudt igennem. 
 
Der er 45 grøfter/vandløb, hvor tilstanden ikke ændres ved etablering af 
hegnstracé og hegnsopsætning. Grøften/vandløbets tilstand ændres ikke, da 
hegnet føres over eksisterende rørunderføring under vej/sti, henover mindre 
lavning eller hvor grøften anvendes som faunapassage. 
 
Afgørelse  
I forhold til vandløbsloven har myndigheden gennemgået hver af de ønsket 
rørlægninger, i forhold til, om den vil få hydrauliske påvirkning på naboer til 
skoven.  
 
 
 
 
 

Sag: 06.02.03-P19-3-22 
 
19. august 2022 

Naturstyrelsen, Nordsjælland 
Gillelejevej 2 B 
3230 Græsted 
Anna Thormann 
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Listen med myndighedens bemærkninger på hver af områderne er oplistet 
nedenfor:   
   

Rørlægning jf. 
ansøgning 

Bemærkning NST Vurdering vandløbsmyndighed 

GK05 3 m, Ø40 cm, tidvis 
vandføring 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet.  

GK07 
 

Eksisterende 
ansøgning om 
genetablering af 
sammenbrudt 
dæmning. Er tidligere 
godkendt af Gribskov 
Kommune 

Vandet kommer fra jernbanen og 
løber videre til moseområde inden 
for hegnet. 

GK09 4-6m, ø40 cm  
Vandførende  

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK18 4-6m, ø40 cm  
Vandførende 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK19 3 m, Ø40 cm, 
vandføring 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK20 3 m, Ø40 cm, 
vandføring 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK21 4-6m, ø40 cm  
Vandførende 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet, som en del af 
naturlig hydrologi projekt.  

GK24 3 m, Ø40 cm, tidvis 
vandføring 

Vandet kommer fra skoven og 
løber ind under jernbanen.  

GK25 4-6m, ø40 cm, tidvis 
vandførende 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK29 3 m, Ø40 cm, tidvis 
vandføring 

Modtager vand fra jernbanen. 
Vandet løber til lavning i skoven, 
inden for hegnet. 

GK31 3 m, Ø40 cm, tidvis 
vandføring 

Der er ikke registeret et vandløb 
hos kommunen.  

GK33 Eksisterende rør 
forlænges fra 2 m til 4 
m. Er tidligere 
godkendt af Gribskov 
Kommune 

Vandet forbinder 2 moser i skoven. 

GK35 Eksisterende 
ansøgning ved 
naturlig hydrologi 
forlænges fra 2 m til 4 
m rør.  

Delvis vand fra vejen, og fra 
skoven. Der er ansøgt om naturlig 
hydrologi i dette område.  
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Vandløbsmyndigheden kan ikke se, at der skulle være væsentlige hydraulisk 
påvirkning af naboer til de ønsket rørlægninger. 
 
Tilladelsen godkendes efter Vandløbslovens1 §17 og Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v.2 §3 om regulering af vandløb efter 
vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
 
Vandløbene er ikke målsat i henhold til Vandområdeplanerne3. 
 
Vilkår til tilladelsen. 
• Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i 

ansøgningen. 
• Bunden af røret skal lægges 5 cm ned under eksisterende vandløbsbund, så afvanding 

opstrøms sikres, samt der efterfølgende kan etableres en vandløbsbund i røret. 
• Der må ikke tilføres materialer, som jord og sand til vandløbet i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  
• Hvis arbejdet medfører større aflejringer nedstrøms, skal det fjernes.  
• Projektet må ikke give anledning til stuvning af vand på opstrøms beliggende 

arealer. 
• Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov 

Kommune. 
• Tilladelsen er gældende i 2 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Gribskov 

Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført. 
 

  
Naturbeskyttelsesloven §3 i forhold til vandløb. 
Vurdering af de beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelsesloven §3 fra 
Naturstyrelsen er således:   
Registreringen af de beskyttede vandløb i Gribskov blev foretaget i perioden 1990-
95 af Frederiksborg Amt. Registreringen blev foretaget på baggrund af allerede 
registrerede oplysninger, nye og ældre luftfoto, skovkort, 4-cm kort eller andre 
kort og der blev kun i mindre omfang foretaget besigtigelse af de registrerede 
vandløb.  
Størstedelen af de beskyttede vandløb i Gribskov, herunder de berørte vandløb i 
Naturnationalparken er alle gravede grøfter, som blev etableret i forbindelse med 
intensivering af skovdyrkning. Disse grøfter lever efter Naturstyrelsens vurdering 
ikke op til kriterierne for udpegning af vandløb jf. Vejledning i registrering og 
udpegning af vandløb i henhold til naturfredningslovens § 43.  

 
Miljøkonsekvensvurdering.  
Der er meddelt screeningafgørelse fra Miljøstyrelsen den 20. maj 2022 jf. 
miljøvurderingslovens5 § 21. Der er samtidig givet tilladelse efter § 61 a i 
naturbeskyttelsesloven4. 
 

 
 
1 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 
3 Vandområdeplanerne 2015 - 2021, BEK nr 448 af 11/04/2019 
4 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr 1986 af 27/10/2021 

5 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer mm. (VVM) LBK nr 1976 af 27/10/2021 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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Naturbeskyttelsesloven §3, øvrige natur. 
Gribskov kommune har den 14.juni 2022 meddelt dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven §34 til at etablere et hegn omkring 
Naturnationalpark Gribskov, der berøre beskyttede naturtyper (eng, mose 
og overdrev) beliggende i Gribskov Kommune. 
 
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. §21 Gebyret er på max. 2% af 
anlægsudgifterne, dog mindst 7098,68 kr. (2022 prisniveau). Gebyret 
opkræves når/hvis tilladelsen meddeles. 
 
Høring  
Reguleringsprojektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 17. juni til 
den 15. juli 2022.  
Der er ikke kommet nogle bemærkninger i høringsperioden. 
 
Klagevejledning. 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med  
NEM - ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. 
 
Klageberettigede 
De der kan klage efter vandløbsloven er: 
 

• Den, afgørelsen er rettet til,  
• enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald,  
• desuden kan visse større sager efter kapitel 6, 7 og 8 påklages af 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 19.08.2022. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Eventuelle spørgsmål  
For spørgsmål vedrørende denne høring, kontakt Christian Lundberg på 
telefon 7249 6815 eller per e-mail: vandloeb@gribskov.dk 
 
Ansøgning efter vandløbsloven ses på Bilag 1  
 
Afgørelse om miljøkonsekvensvurdering ses på miljøstyrelses hjemmeside. 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/maj/afgoerelse-om-at-etablering-af-naturnationalpark-gribskov-ikke-er-omfattet-af-krav-om-miljoevurdering/
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Med venlig hilsen 
 
Christian Lundberg 
Skov- og landskabsing. 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

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