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Godkendelse af de nye vedtægter for 
Landvindingslaget Hovgaards enge december 2022 
 
 
Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune godkender hermed de nye vedtægter for 
Landvindingslaget Hovgaards enge. 
 
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø havde den 28. oktober 2022 valgt, at sende 
forslag til nye vedtægter for Hovgaards Enge Landvindingslag i offentlig høring.  
 
Da der ikke er kommet nogle bemærkninger i den offentlige høring, kan 
forvaltningen nu godkende de nye vedtægter. 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har efter vandløbslovens bestemmelser besluttet at godkende 
de nye vedtægter for Landvindingslaget Hovgaards enge. 
 
Godkendelsen gives med hjemmel med hjemmel i kapitel 6 i vandløbsloven (LBK 
nr. 1217 af 25/11/2019) og i kapitel 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og 
–restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). 
 
Bestyrelsen for landvindingslaget skal sikre, at de nye vedtægter bliver tinglyst på 
de nævnte matrikler i de nye vedtægter. Samtidig skal de gamle vedtægter 
aflyses. 
 
Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser tirsdag den 20. december 2022.  
 
Der kan blive klaget over afgørelsen. 
 
Begrundelse for afgørelse 
Siden landvindingslagets oprettelse i 1940 har området ved Hovgaards enge 
undergået nogle forandringer. I 1940 blev arealerne hovedsageligt anvendt til 
landbrugsdrift, men i 1960’erne er den nordligste dele af området udstykket til 
sommerhusbebyggelse. Der er i dag således beliggende 4 sommerhus / 
helårsbeboelser på kanten af landvindingslagets interesseområde.  
Af hensyn til administrationen af landvindingslaget og dets interessegrænser, er 
interessegrænsen tilrettet, så den i det store hele følger de matrikulære skel 
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omkring sommerhusbebyggelsen, hvilket følger den praksis der har været de sidste 
mange år. Parterne er samtidig tilpasset de nye forhold. 
 
Forhold til anden lovgivning 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Vedtægterne ændrer ikke på området så vurderes ikke at medføre en 
tilstandsændring i området og der er derfor ikke truffet afgørelse. 
 
VVM - bekendtgørelsen 
Vedtægterne ændrer ikke på området så det vurderes ikke at medføre en 
tilstandsændring i området, der er derfor ikke foretaget en screening.  
 
Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse kan påklages.  
 
Høring  
Forslag til de nye vedtægter har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 1. 
november 2022 til den 29. november 2022. I høringsperioden har det været muligt 
at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.  
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver klaget, 
har klagen den virkning, at afgørelsen kun må udnyttes, hvis Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer det. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil du 
blive orienteret med det samme.  
 
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 20.12.202. 
 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. 
 
Klagemyndighed 
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 Mit- ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
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Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er 
betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du 
får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 
 
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.  
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Christian 
Lundberg på email adresse: Vandloeb@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 49 6815 
 
 
Med venlig hilsen 
Christian Lundberg 
Skov- og Landskabsingeniør 
Center for Teknik og Borgerservice 
Direkte: 7249 6815 
 
 


