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Ansøgning om tilladelse iht. Vandløbsloven til rørunderføring af 

vandløb ifm. realisering af Naturnationalpark Gribskov.  

  

Hermed ansøges om nødvendige kommunale tilladelser til rørunderføring 

af vandløb på korte strækninger i Gribskov ifm. realisering af 

Naturnationalpark Gribskov. 

 

Naturnationalpark Gribskov 

Naturnationalpark Gribskov omfatter de centrale dele af Gribskov. Mod 

nord afgrænses området af Frederiksværksvej, mod vest af Gribskovbanen, 

mod syd af Kildeportvej og mod øst af Gillelejevej. Naturnationalparken 

udgør samlet ca. 1.300 ha.  

 

Naturnationalpark Gribskov skal gennem vild natur bidrage til at styrke 

biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige 

processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig 

skal parken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og 

fordybelsesmuligheder samt friluftsliv i området. Naturen og 

biodiversiteten har førsteprioritet og øvrige aktiviteter er underordnet 

hensynet til biodiversiteten. 

 

Information om Naturnationalpark Gribskov, herunder 

projektbeskrivelsen kan ses på hjemmesiden: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalp

ark-gribskov/ 

 

Beskrivelse af det ansøgte  

Hegnet omkring naturnationalparken forventes opsat i foråret 2022. Forud 
for opsætning af hegn, etableres et tracé på ca. 5 meter i bredden. Tracéet 
skal benyttes af de maskiner som etablerer hegnet og efterfølgende 
opretholdes som arbejdsspor for ATV, mindre traktor o. lign. 
Arbejdssporet (uden belægning/befæstning) vil blive holdt åbent/ryddet 
for at sikre det løbende tilsyn af hegn og hegnslinje.  
 

 

 

 

Gribskov Kommune (gribskov@gribskov.dk)  

   Hillerød Kommune (hillerod@hillerod.dk)  

  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/
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Tracéet og hegnslinjen krydser uundgåeligt en række af de mange gravede 
grøfter i områderne langs naturnationalparkens afgræsning. Grøfter vil 
dels vanskeliggøre den praktiske opsætning af hegnet (sker maskinelt) og 
vil endvidere gøre arbejdssporet langs hegnet uanvendeligt til brug for de 
nødvendige løbende tilsyn med hegn og dyr i naturnationalparken. Derfor 
ansøges om etablering af rørunderføringer af 28 grøfter/vandløb.  
 
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.  
 
Anlægsarbejdet, som omfatter en midlertidig spærring af vandløbet er 

kortvarig (halv til en hel dag) og udføres i perioden februar-marts af 

hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv.  

 

Lovgrundlag 

Vandløbsloven  

Ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, 

bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbslovens § 47 

samt bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.  

 

Vandløb/grøfter i Gribskov er alle private vandløb, hvorfor de ikke er 

omfattet af et regulativ og herunder faste krav til vandløbets bredde.  

 

Vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er et vandløb i 

vandløbslovens forstand og dermed omfattet af vandløbslovens 

bestemmelser. 

 

Vandløbslovens § 2, stk. 2 bestemmer, at loven kun finder anvendelse på 

vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har 

interesse i. Vejmyndigheden og Lokaltog har interesse i at grøfterne langs 

banen og de offentlige veje vedligeholdes. De grøfter/vandløb der krydses 

af hegnslinjen på disse strækninger er derfor omfattet af vandløbslovens 

bestemmelser, uanset at grøfterne samtidig er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Formålet med Naturbeskyttelseslovens § 3 er at bevare naturtypen som 

levested for vilde planter og dyr. Naturbeskyttelsesloven foreskriver, at der 

ikke må foretages tilstandsændringer af de naturtyper loven omfatter. Det 

er blandt andet søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge 

og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev.  
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Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte vil være af underordnet 

betydning for det samlede vandløbssystems naturforhold, herunder 

forholdene omkring vandafledning. Rørlægningens omfang vil ikke 

medføre forringelser af naturtypen og dennes levesteder for arter af planter 

og dyr. Samtidig mener Naturstyrelsen, at udpegningen af § 3 vandløbene i 

Gribskov kan være foretaget på et forkert grundlag.  

 
På den baggrund vurderer Naturstyrelsen umiddelbart ikke, at der skal 

ansøges om dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 

28 rørunderføringer i hele vandløbssystem i Gribskov. Naturstyrelsen skal 

bede kommunen om at vurdere dette forhold som myndighed.  

 

Baggrund for § 3 registrering af vandløb i Gribskov 

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. 

 

Endvidere er der ingen målsatte vandløb i Naturnationalparken. 

 

Beskrivelse af de ansøgte grøfter/vandløb 

Hegnslinjen krydser i alt 73 grøfter/vandløb, som er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

På baggrund af en fysisk gennemgang i september/oktober 2021 er 

udarbejdet vedlagte bilag 1, som beskriver det enkelte § 3 registrerede 

vandløb, mht. beliggenhed, grøften/vandløbets dimensioner, vandføring og 

vådbundsvegetation.   

 

Grøfter/vandløb er inddelt i to kategorier, for at skabe et overblik.  

 

Registrerede vandløb med uændret tilstand  

Denne kategori omfatter 45 grøfter/vandløb, hvor tilstanden ikke ændres 

ved etablering af hegnstracé og hegnsopsætning.   
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Grøften/vandløbets tilstand ændres ikke, da hegnet føres over eksisterende 

rørunderføring under vej/sti, henover mindre lavning eller hvor grøften 

anvendes som faunapassage.  

 

Registrerede vandløb, hvor der foretages ændringer  
Denne kategori omfatter 28 grøfter/vandløb, hvor der ønskes etableret en 
rørunderføring.   
 
I sommeren 2021 faldt der 199,3 mm nedbør i Nordsjælland, hvor ti-

årsgennemsnittet for 2011-2020 i hele landet var 222,4 mm. I september 

2021 faldt der i hele landet i gennemsnit 70,3 millimeter nedbør. Det er 

15% under tiårs-gennemsnittet for 2011-2020, jf. DMI. Sommeren og 

septembers nedbørsmængder er altså under tiårs-gennemsnittet. 

 

På besigtigelsestidspunktet er 9 ud af 28 grøfter vandførende. Den lave 

nedbørsmængde i løbet af sommeren og september kan være medvirkende 

til denne registrering.  

 

På besigtigelsestidspunktet er der registreret vådbundsvegetation i 14 

grøfter/vandløb som er enten vandførende eller tidvis vandførende.  

 

De grøfter som ikke var vandførende, tidvis vandførende eller uden 

bundvegetation var dækket af løvblade. I enkelte grøfter kunne ses 

skyllerender efter kraftig vandføring. 

 

 Natura 2000 og Bilag IV-arter.  

Alle ansøgte rørunderføringer ligger indenfor Natura 2000-område N133 

"Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov”.  

 

Jf. Natura2000- basisanalyse 2022-2027 for N133 ses 

udpegningsgrundlaget for habitatområde H117 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 108 nedenfor.  
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Bæveren, som er omfattet af habitatdirektivets Bilag IV, blev i årene 2009-

2011 genudsat i Arresøoplandet. Store Gribsø, vest for 

naturnationalparken, er beskrevet i ”udsætningsplan for bæver i 

Arresøoplandet” som et potentielt udsætningsområde, hvor der er 

fødegrundlag tilgængeligt for mindst en bæverfamilie. Det må derfor 

forventes at bæveren på sigt vil søge til området og dermed potentielt også 

til naturnationalparken.  

 

Vurdering  

Det er Naturstyrelsens vurdering, at de ansøgte rørunderføringer ikke har 

en væsentlig indflydelse på de afstrømnings- eller miljømæssige forhold 

eller medføre en tilstandsændring af vandløbssystemet i Gribskov.  

 

Selve anlægsarbejdet er af kort varighed og vurderes ikke at medføre 

vedvarende påvirkning af tilstanden af de vandførende grøfter/vandløb. 

 

Rørlægning af kortere strækninger af de vandførende grøfter/vandløb vil 

ikke påvirke vandløbet som levested for dyr og planter og der sikres fortsat 

fri passage for vandløbets dyreliv. 

 

Det er samtidig Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke medfører 

forringelse eller forstyrrelse af habitatnaturtyper eller udpegede arter i 

Natura2000-området.  

 

Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller 

 yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i  

Habitatdirektivets bilag IV. Bæverens spredningsmuligheder til 

naturnationalparken er sikret ved etablering af faunapassager i hegnslinjen 

og rørunderføringer med en rørdimension på mindst Ø40, som muliggør  

passage af både unge og voksne bævere. 

 

Spørgsmål 

Har myndigheden spørgsmål til ansøgningen kan disse rettes til 

undertegnede.  
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Lise Vølund 

Biolog 

+45 40 28 05 66 

lisvo@nst.dk 
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Bilag 1. Gennemgang af grøfter/vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, 

som krydses af hegnstracé og hegn. 
 

Vandløb med uændret tilstand 
Tilstanden for de følgende §3 registrerede vandløb vil være uændret ved etablering af hegnstracé og 

hegnsopsætning.  

Ved etablering af hegnstracé skal der ikke foretages rørunderføringer.  

Ved hegnskrydsning vil hegnet enten 

 føres over eksisterende vej/stiunderføring (EU),  

 føres over mindre lavning (L) eller  

 føres over grøft, der anvendes som faunapassage (F).  

 

Enkelte §3 registrerede vandløb findes ikke, og disse er markerede med (0). 

Koordinater er angivet i ETRS89 / UTM zone 32N 

Oversigtskort ses på side 4, Kort 1.  

 

X Y Nr. Krone-
kant 
(cm) 

Bund-
bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Vådbunds-
vegetation 

Vandføring  Hegns-
krydsning 

708539 6211679 GK36 0 50 200 nej tidvis L 

708557 6211647 GK37 400 50 200 lyse siv ja EU 

708440 6210744 HK02 250 50 100 nej tidvis F 

708448 6210697 HK03 0 0 0 nej nej L 

707896 6209774 HK05 250 50 150 nej tidvis EU 

708067 6208994 HK06 200 100 70 nej nej/tidvis EU 

707916 6208671 HK09 0 0 0 nej Nej L 

707709 6207991 HK11 200 50 150 Nej nej/tidvis F 

707386 6207719 HK12 200 100 50 nej nej/tidvis L 

707251 6207621 HK14 100 20 40 nej tidvis L 

707114 6207676 HK15 250 50 100 nej tidvis F 

707045 6207675 HK16 150 50 80 nej tidvis F 

706981 6207899 HK17   
   

0 

706780 6208683 HK19    
  

0 

706244 6209302 HK23 200 100 20 nej nej/tidvis L 

706151 6209429 HK24 150 50 30 nej tidvis L 

705937 6209672 HK25 300 150 50 ja ja EU 

705702 6209887 HK27 100 30 20 nej nej/tidvis L 

705543 6210051 HK28 60 40 20 nej tidvis L 

705433 6210162 HK29 50 30 20 ja tidvis L 

705281 6210315 HK30 150 50 50 nej tidvis EU 

705241 6210357 HK31    
  

0 

704979 6211244 HK36 500 400 20 nej nej L 

705067 6211358 GK01 150 40 80 nej nej/tidvis F 
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705267 6211490 GK02 40 20 10 nej tidvis L 

705346 6211523 GK03 500 400 20 ja tidvis L 

705425 6211570 GK04 70 50 10 Nej nej/tidvis F 

705639 6211681 GK06 150 100 30 nej nej/tidvis L 

706105 6211946 GK08 200 70 100 ja ja F 

706391 6212088 GK10 100 50 50 ja tidvis L 

706482 6212137 GK11 300 50 150 nej tidvis EU 

706514 6212161 GK12 150 50 30 nej nej/tidvis L 

706566 6212219 GK13 250 150 100 nej tidvis F 

706660 6212306 GK14 100 70 30 nej nej/tidvis F 

706745 6212366 GK15 100 50 30 nej tidvis L 

706849 6212434 GK16 100 50 10 nej nej/tidvis F 

706944 6212501 GK17 300 200 150 nej tidvis EU 

707237 6213126 GK22 150 100 20 nej nej L 

707275 6213318 GK23 200 150 40 ja nej/tidvis F 

707132 6213754 GK26 500 200 100 naj nej F 

707097 6213823 GK27 100 30 30 nej tidvis L 

707090 6213842 GK28 70 30 20 nej tidvis L 

706830 6214238 GK30 600 0 0 nej nej F 

707425 6214873 GK32 500 300 150 nej tidvis F 

708064 6214669 GK34 150 50 30 nej nej/tidvis L 

 

Vandløb, hvor der foretages ændringer 
Tilstanden for de følgende §3 registrerede vandløb ændres ved etablering af hegnstracé, hvor en 

rørunderføring af variabel dimension og længde placeres i vandløbet. 

Oversigtskort ses på side 5, Kort 2.   

  

Etablering af 3 meter rørunderføring med Ø40 cm plastrør  

X Y Nr. Krone-
kant (cm) 

Bund-bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Vådbunds-
vegetation 

Vandføring 

708434 6210820 HK01 300 70 60 nej tidvis 

707925 6208820 HK07 100 30 20 Nej ja 

707316 6207698 HK13 400 30 70 lyse siv tidvis 

706833 6208670 HK18 150 70 100 ja ja 

706664 6208791 HK20 300 50 100 nej tidvis 

706571 6208887 HK21 100 40 50 nej tidvis 

706295 6209233 HK22 250 50 100 nej tidvis 

705778 6209818 HK26 100 50 30 ja ja 

705189 6210402 HK32 300 200 30 ja nej/tidvis 

705143 6210448 HK33 100 50 50 nej tidvis 

705070 6210516 HK34 100 50 30 ja tidvis 

704988 6210735 HK35 200 50 50 nej nej/tidvis 

705505 6211614 GK05 300 200 30 ja tidvis 
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707058 6212646 GK19 100 50 50 ja ja 

707143 6212757 GK20 300 300 70 ja ja 

707186 6213639 GK24 300 100 150 nej tidvis 

706873 6214180 GK29 300 130 120 nej tidvis 

706798 6214295 GK31 700 600 40 nej nej/tidvis 

 

Etablering af 4-6 meter rørunderføring med Ø40 cm plastrør 

X Y Nr. Krone-
kant (cm) 

Bund-bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Vådbunds-
vegetation 

Vandføring 

708263 6210271 HK04 300 80 80 nej tidvis 

706193 6212002 GK09 100 50 50 ja ja 

706971 6212570 GK18 150 100 50 ja ja 

707222 6213090 GK21 200 200 70 ja ja 

707140 6213724 GK25 300 100 150 ja tidvis 

 

Etablering af 3 meter rørunderføring med Ø50 cm plastrør 

X Y Nr. Krone-
kant (cm) 

Bund-bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Vådbunds-
vegetation 

Vandføring 

707921 6208820 HK08 130 30 40 Nej Nej/tidvis 

707923 6208164 HK10 200 50 150 ja ja 

 

Allerede ansøgt rørunderføring ifm. hydrologiprojekter  

X Y Nr. Krone-
kant 
(cm) 

Bund-
bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Vådbunds-
vegetation 

Vand-
føring 

Hegnskæring 

708523 6211824 GK35 300 50 100 nej tidvis Eksisterende ansøgning 
om underføring på 2 m 
ændres til 4 m af 30 cm 
rør 

705730 6211744 GK07 100 30 50 nej tidvis Eksisterende ansøgning 
om genetablering af 
sammenbrudt 
dæmning. Er godkendt 
af Gribskov Kommune 

707576 6214960 GK33 200 200 20 ja tidvis Eksisterende ansøgning 
om underføring på 2 m 
ændres til 4 m af 30 cm 
rør. 2 m underføring er 
godkendt af Gribskov 
Kommune 
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Kort 1. Vandløb med uændret tilstand 
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Kort 2. Vandløb, hvor der foretages ændringer 

 

 

Bemærk, at rørdimensionen for rørunderføringer med grøn og rød markering er ændret fra 30 cm til 40 cm.  
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