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Vedtægt Landvindingslaget 
Hovgaards Enge 

Indledning 

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 omkring 
sommerhusbebyggelsen, hvilket følger den praksis der har været de sidste mange år. 

§ 1. Landvindingslagets oprettelse 

I henhold til bestemmelserne Jf. lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019, med 
efterfølgende ændringer, og som følge af en revidering af de oprindelige bestemmelser 
af kendelse af 19. marts 1949 af afvandingskommissionen for Frederiksborg 
Amtsrådskreds, fastsættes følgende vedtægter for Landvindingslaget Hovgaards Enge. 

Landvindingslagets hjemsted er Gribskov Kommune  

§ 2. Offentligt tilsyn 

Landvindingslaget står under tilsyn af Gribskov kommune, vandløbsmyndighed. 

Vedligeholdelsen af Landvindingslagets anlæg sker under tilsyn af kommunen, som 
kan pålægge bestyrelsen at udføre det nødvendige vedligeholdelses- og 
sikringsarbejder. Hvis et sådan pålæg ikke efterkommes, kan kommunen lade arbejdet 
udføre på Landvindingslagets regning og opkræve udgifter hos Landvindingslagets 
medlemmer efter partsfordelingen i én eller flere terminer. 

§ 3. Fortegnelse over Landvindingslagets anlæg og 
ejendomme. 

Fortegnelse over landvindingslagets anlæg og ejendomme: 

1) Pumpestationen, opført umiddelbart bag sø diget på matr.nr. 86, Annisse By 
og Sogn. 
I pumpestationen er installeret 1 stk. Myras Rørskruepumpe med direkte 
koblet 5 HK Reform Kortslutningsmotor. Ydelse: 90 1/Sek. ved 2,0 m 
løftehøjde. 

2) Sødiget, ved Arresø. 
Diget begynder i matr.nr. 12z, Annisse By og forløber herfra mod øst på en 
strækning af 760 m over ejendommens matr.nr. 12z, 86, 19n, 19ef, 19eg og 
6a, Annisse By. Digets dimensioner er følgende: 
Kronekote 4,60 m, Kronebredde 1,25 m, Anlæg indad 1,5 og udad 3,0. 

3) Pumpekanal og rørledninger 
Pumpekanalen begynder ved Pumpestationen og løber herfra mod vest over 
matr.nr. 86 og videre i skellet mellem matr.nr. 13a og 21e på en strækning af 
ca. 300 m. 
Pumpekanalen har følgende dimensioner og koter: 
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Station, m Bundkote, 
m 

Bundbredde, 
m 

Fald, % Anmærkninger 

0 1,23   Ved pumpestation 
  0,90 0,6  

104 1,29   30cm Ø Rørløb 
under vej 

109 1,63    
  0,70 0,6  

425 1,82    
Skråningsanlægget er 1,00. 
 
Fra Station 425 og mod nord over mtr. nr. 13a, 5hmc, 15c og 6a på en 
strækning af ca. 625 m er lagt en 30 cm Ø betonledning således: 
 

Station, m Bundkote, m Fald, % Anmærkninger 
425 1,87  Ved pumpekanal 

  1,0  
750 2,14   

 
Fra Station 104 og mod vest over ejendommens matr.nr. 21e, 19n, 18c og 12z 
er lagt en 7” Lerrørledning således: 
 

Station, m Bundkote, m Fald, % Anmærkninger 
104 1,73  Ved pumpekanal 

  1,5  
634 2,53   

 
I pumpekanalen findes et 5 m langt 30 cm rørgennemløb (Station 104 – 109). 
 

4) Annissevandløbet tidligere ”Landkanal”   
Vandløbet - som kommer fra ejendommen matr.nr. 6a Annisse By – og som 
løber i skellet mellem matr.nr. 6a og 19ef til Arresø fungerer som Landkanal. 
Annissevandløbet er offentligt vandløb og passes af Kommunen 
 

5) Fra vandløbets venstre side ligger fra Sødiget og ca. 50 m mod nord et 
fløjdige.  
 
Kanal: 

Station, m Bundkote, 
m 

Bundbredde, 
m 

Fald, % Anmærkninger 

167 3,83   Ved pumpestation 
  0,80 3,56  

124 4,00    
   12,50 50cm Ø rør under 

vej 
120 4,05    

  0,80 3,56  
-40 4,63    

Skråningsanlægget er 1,00. 
 
Diget: 
Digets Kronekote er 4,60 m, Kronebredde 0,80 m. Anlæg 1,5 til begge sider, 
med et 1,0 m banket mellem digefod og vandløbskant.  

I den vestlige ende ad matr.nr. 6a og i skellet mod matr.nr. 12z er til 
afskæring af tilstrømningen fra de højeste arealer opgravet en grøft, som ved 
en 62 m lang 30 cm Rørledning, lagt med faldet 1,0 % er sat i forbindelse med 
Arresø. Ledningens Bundkote ved udløbet er 3,75 m. 
Langs den opgravede grøft er lagt et fløjdige, hvis dimensioner er som anført 
ovenfor. 
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Alle koter er henført til DVR90. 
De arealer, nævnte anlæg omfatter, samt et tilgrænsende areal på 1 m fra 
vandløbskant til digefod og 3 m fra pumpehuset, eksproprieres og udskilles 
matrikulært fra de pågældende ejendomme og tilskødes Landvindingslaget. 

§ 4. Landvindingslagets særlige rettigheder og 
forpligtelser 

Landvindingslaget har ret til at føre elektrisk luftledning på nødvendig masterække 
over matr.nr. 6a og 19a Annisse By og Sogn. 

§ 5. Landvindingslagets formål, anlæggets drift og 
vedligeholdelse 

Landvindingslagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de 
interesserede arealer, at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse om helhed 
muliggøres. 
De under Landvindingslagets hørende anlæg vedligeholdes med de i § 3 anførte 
dimensioner på Landvindingslagets foranstaltning og bekostning. 

Til sikring af anlæggets virkning og beståen er fastsat følgende bestemmelser: 

 Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af 
Landvindingslaget dertil antagne personer. 

 Diger og dæmninger må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning 
af materialer mv. Husdyr må ikke græsse på dem og færdsel må ikke finde 
sted uden særlig tilladelse fra Landvindingslagets bestyrelse. 

 Pumpekanal og landkanaler oprenses på Landvindingslagets foranstaltning 
normalt 1 gange årligt og så vidt muligt efter afholdt licitation. 

 Oprensningen skal være tilendebragt inden hvert års 1. juni. 
 De tilgrænsende lodsejere er pligtige til uden vederlag at modtage og 

udsprede den oplagte fyld, hvilken udspredning skal være sket inden hvert års 
1. april. 

 Landvindingslaget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn 
nødvendige færdsel og til at have sine anlæg liggende uforstyrrede fra 
lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage 
opgravninger i diger og dæmninger med dertil hørende ramper og banketter 
og andet Landvindingslaget tilhørende areal eller foretage påfyldninger i 
kanalerne. 

 Lodsejerne er desuden pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr 
borte fra anlæggene. 

 Ingen lodsejer må anvende grænsende arealer til løsdrift, medmindre der er 
anbragt forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt 
påhviler lodsejerne og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra Kanalkant og 
digefod. Vandingssteder skal udgraves udenfor Kanalprofilet og frahegnes 
kanalen. 

 Hvis et medlem af Landvindingslaget ikke udfører et ham som interessent i 
Landvindingslaget påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige 
vedligeholdelse, f.eks. fjernelse af fyld fra oprensning af kanalerne, eller hvis 
han ikke efter pålæg udbedrer skade, som han er ansvarlig for, er 
Landvingslagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre på hans 
regning og udgifterne herved kan opkræves på samme måde som ordinære 
bidrag til Landvindingslaget. 

§ 6. Straffebestemmelser  

Forvoldes skade på vandløb og andre af lagets anlæg, er den ansvarlige for 
beskadigelsen pligtig til at bekoste retableringen. Efterkommes bestyrelsens 
henstillinger ikke, indbringes sagen for vandløbsmyndigheden. Overtrædelse af 
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bestemmelserne i denne vedtægt om anlæggenes benyttelse mv. kan i henhold til Jf. 
lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019, om vandløb, med efterfølgende ændringer, § 
85, forfølges som politisag og straffes med bøder medmindre højere straf er forskyldt 
efter den øvrige lovgivning. 
 

§ 7. Landvindingslagets interesser 

Landvindingslaget arealer er opført i §3 i denne vedtægt. Der er for hver enkelt 
ejendom anført matrikelnummeret, det interesserede geometriske areal, i forhold til 
hvilket ejendommen bidrager til Landvindingslagets udgifter og tillige det samlede 
geometriske areal og det samlede partstal for hele Landvindingslaget, alt i 
overensstemmelse med et vedlagte kortbilag med påførte grænser og interesse, der 
ligesom fortegnelsen er godkendt af kommunen. Denne fortegnelse med de lovligt 
indførte ændringer er til enhver tid norm for Landvindingslagets interesser og hjemmel 
for deres forpligtelser. 

Når et matrikelnummer, hvorpå der iht. ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til 
Landvindingslagets, udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhvilede det oprindelig i 
fortegnelsen anførte matrikelnummer, på de udlagte parceller, der er interesseret i 
Landvindingslaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i Landvindingslaget. En 
sådan fordeling af bidragspligten skal Landvindingslagets bestyrelse foranledige udført 
i overensstemmelse med reglerne i Jf. lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019. Er 
parcelejer utilfreds med en foretagen bidragsudstykning kan han inden 4 uger, efter at 
den er ham meddelt, indbringe den for vandløbsmyndigheden. 

§ 8. Administration 

Landvindingslaget styrer selv dets anliggender af generalforsamlingen og af en 
bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af 
Landvindingslagets anlæg og udadtil repræsenterer Landvindingslaget. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. 
Vedligeholdelsen af Landvindingslagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot 
bevarelse af de bestående anlæg, men skal, også gå ud på efterhånden på 
tidssvarende måde at forny og styrke disse, så de årlige driftsudgifter som 
vedligeholdelsesudgifterne bliver så lidt byrdefulde som muligt for Landvindingslagets 
medlemmer. Hvis der sker maskinskade, eller anden skade på Landvindingslagets 
anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 

Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved énstemmig beslutning af 
bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges 
generalforsamlingen til afgørelse. 
Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet 2/3 af de repræsenterede stemmer på en 
beslutningsdygtig generalforsamling, jf. § 9, kan der træffes bestemmelse om 
ændringer i vedtægten, samt om Landvindingslagets ophævelse, idet sådanne 
beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af kommunen som 
vandløbsmyndighed. Når Kommunens godkendelse er indhentet, foranlediger 
bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Hvis man ikke kan komme til enighed om 
den økonomiske partsfordeling, skal dette sendes til Taksationskommissionen.  

§ 9. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen omfatter samtlige ejer af de under Landvindingslagets hørende 
ejendomme. I hvert års september måned afholdes ordinær generalforsamling, hvis 
dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års regnskab, forelæggelse af 
budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse 
på en tidligere generalforsamling vedtaget måde. 
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Ekstraordinære generalforsamlinger kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved 
anbefalet brev til hvert medlem. 

Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 
interessenter repræsenterende mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det. 

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 

En ekstraordinær generalforsamling er dog kun beslutningsdygtig, hvis mindst 
halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal 
generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden 
generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 

§ 10. Beslutninger på generalforsamlinger 

Beslutning på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, se dog § 7 sidste stk. 

Ejerne af de interesserede ejendomme har stemmeret efter den i § 15 anførte af 
fordeling. 

Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har 
interessenterne ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt dertil 
bemyndiget, men ingen kan møde med mere end én fuldmagt. 

§ 11. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 2-5 medlemmer for 3 år ad gangen, valgt af 
generalforsamlingen.  

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. 

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. 

Generalforsamlingen varetager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og 
for dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingens valgte 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages 
ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 

Alle Landvindingslagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og 
pligtige til at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen 
godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er 
berettiget til at undslå sig for at modtage valg i ét år efter udløbet af hver tjenestetid. 

I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen 
med suppleant. 

§ 12. Landvindingslagets regnskab og opkrævning af 
bidrag 

Landvindingslagets regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Inden 1. juni det 
følgende regnskabsår skal bestyrelsen fremsende det pr. 31. marts afsluttede 
regnskab med statusopgørelse og fortegnelse over partsbidrag til revisoren, som 
tilbagesender det med udført review af regnskabet, inden 1. juli samme år.  

Udgiftsbudgettet bør indbefatte 1) Renter og afdrag på lån, 2) Driftsudgifter, 3) 
Amortiserings- eller Henlæggelsesbidrag samt 4) Særlige bidrag jf. §§ 3-4. 
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Inden 15. september indsender bestyrelsen regnskabet og udgiftsbudgettet for det 
kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til Gribskov 
Kommune til endelig godkendelse. Kommunerne sørger herefter for, at der sker 
opkrævning af bidrag. Sådanne bidrag afkræves sammen med og efter samme regler 
som de kommunale ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af den 27/6 2016 
med efterfølgende ændringer, og der haves for denne opkrævning samme fortrins- og 
udpantningsret som for ejendomsskatterne. Gribskov Kommune udbetaler 1. april og 
1. oktober det opkrævede bidrag til landvindingslaget 

§ 13. Midlertidig bestyrelse 

I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af 
generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ret til at nedlægge 
deres hverv, men de skal virke til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette 
ikke i løbet af 6 uger, er kommunen berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse 
på 2 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af Landvindingslaget. 
Kommunen bestemmer, hvem der skal være formand og hvorledes den midlertidige 
bestyrelse skal lønnes af Landvindingslaget. 

§ 14. Tvister og ophævelse af Landvindingslaget 

Ved forslag om landvindingslagets opløsning har medlemmerne ret til at afgive deres 
stemme skriftligt til bestyrelsen uden at være til stede ved generalforsamlingen. 
Skriftlige stemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før 
generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal, inden afstemning på 
generalforsamlingen påbegyndes, bekendtgøre det antal medlemmer, der har gjort 
brug af deres ret til at indsende skriftlig stemme, men uden at meddele noget om 
disses indhold. 

Vandløbsmyndighedens (Gribskov Kommunes) afgørelser efter lovbekendtgørelse. nr. 
1217 af 25. november 2019 med senere ændringer kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet.  

Tvister mellem vandløbsmyndigheden og Landvindingslaget Hovgårds enge kan derfor 
påklages af laget til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i Vandløbslovens kapitel 
16. Tvister om partsfordeling indbringes dog for taksationskommissionen. Tvister skal i 
øvrigt afgøres efter den til en hver tid gældende vandløbslovs bestemmelser. 

Hvis generalforsamlingen eller en af kommunerne valgt midlertidig bestyrelse beslutter 
landvindingslagets ophævelse, skal kommunerne fastlægge de fremtidige 
afvandingsforhold inden for landvindingslagets område, og landvindingslagets 
økonomiske forpligtelser skal opfyldes, før ophævelse kan ske, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 927 af den 24. september 2009, om vandløb, med efterfølgende ændringer. 

Samtlige medlemmer i landvindingslaget hæfter i forhold til deres partsandel for alle 
lagets forpligtelser. 
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§ 15. Parts – og stemmefordeling 

Forslag til partsfordeling pr. oktober 2022 (vedlagte kort bilag): 

Ejer Matr.nr.  M2/10 m2 Parter 
Søren Bernt Nielsen 6a 4308 234 
Søren Bernt Nielsen 5hm 4345 237 
Søren Bernt Nielsen 21e 3647 199 
Naturstyrelsen 19n 1879 102 
Naturstyrelsen 19ef 1665 91 
Søren Bernt Nielsen 18c 2365 129 
Søren Bernt Nielsen 15c 3957 215 
Søren Bernt Nielsen 13a 3945 215 
Søren Bernt Nielsen 12z 4463 243 
I alt 

 
30574 1665 

 

Stemmefordeling: 
Ved afgørelser på Landvindingslagets generalforsamling stemmer Lodsejerne med 
stemmetal, der beregnes således: Hver påbegyndt 300 parter giver én stemme. 
Lodsejere med samlet antal parter under 300, har som minimum 1 stemme. 

§ 16. Tinglysning 

Tinglysning af denne vedtægt afløser vedtægt udfærdiget og stadfæstet den 19. marts 
1949.  

Landvindingslagets vedtægter tinglyses på de ejendomme, som er opført på 
partsfordelingsfortegnelsen nævnt i § 15.  

Påtaleberettiget er landvindingslagets bestyrelse samt Gribskov Kommune. 

I tilfælde af landvindingslagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på 
kommunernes begæring, når bestyrelsen overfor kommunerne dokumenterer, at 
landvindingslaget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser. 

 

Gribskov Kommune. 

Godkendt af Udvalget for Klima, Teknik og Miljø den 28. oktober 2022. 

 

Korbilag : Ejendomsgrænser, dige, kanalforløb, interessegrænse mv. 
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Kortbilag 


