Sag: 06.02.00-G01-67-18
9. august 2019

Afgørelse vedr. restaurering af Højbro Å st. 2730-3500
Gribskov Kommunes vandløbsmyndighed giver hermed Helsinge og Omegns
Sportsfiskerforening og Den sjællandske grusbande tilladelse til at restaurere en
strækning af Højbro Å, beliggende i Gribskov Kommune.

Afgørelse
Gribskov Kommune har efter vandløbslovens bestemmelser besluttet at tillade den del
restaureringsprojektet i Højbro Å fra st. 2730 til st. 3500, som omhandler ventilering af
eksisterende gydebanker.
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbslovens1 § 37 og kapitel 7 i
bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering m.v.2.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
Restaureringen udføres i overensstemmelse med projektforslagets punkt 2 vedr.
ventilering og spuling af eksisterende gydebanker, som har været i offentlig høring i 8
uger.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dag afgørelsen er
meddelt.
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Forhold til anden lovgivning
Naturbeskyttelseslovens § 3
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3. Projektet vurderes ikke at
medføre en tilstandsændring i vandløbet og der er derfor ikke truffet afgørelse.
VVM - bekendtgørelsen
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er under bagatelgrænsen i forhold til
VVM-bekendtgørelsen4 bilag 2, afsnit 10f. Projektet har ikke nogen negative
miljømæssige eller afvandingskonsekvenser og der er derfor ikke foretaget en
screening.
Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse kan påklages.
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter
Højbro Å ligger ikke i et Natura 2000 område og der er ikke på strækningen kendskab
til strengt beskyttede arter.

Baggrund
Højbro Å er, fra station 2730 til station 3500, et højt målsat vandløb, der skal kunne
opnå god økologisk tilstand.
Vandløbet ligger 1-1½ meter under niveau.
Der en del gydesubstrat i vandløbet, og der er observeret gydeaktivitet af havørreder i
Højbro Å i en lang årrække.
Ved besigtigelse i februar 2019 kunne det konstateres, at en del af det gydesubstrat,
der er på projektstrækningen, var kittet sammen.

Projektets formål
Vi ønsker at forbedre gyde- og opvækstmulighederne for ørred i Højbro Å beliggende i
Gribskov Kommune, idet vi vil forbedre de fysiske forhold ved at løsne stenene i de
eksisterende gydebanker således, at ørrederne igen vil finde det attraktivt at grave i
gydesubstratet på projektstrækningen.
Projektet vil skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og fauna i vandløbet uden at
vandafledningsevnen berøres, da den nøje udvalgte strækning har et gennemsnitligt
godt fald på 2,7 promille.
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Projektets Lokalitet
Området, hvor gydebankerne ventileres, er markeret med røde prikker på kortet.

Økonomi
Restaureringen foretages af frivillige fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening og
Den sjællandske grusbande.

Lodsejere
Berørte lodsejere får afgørelsen direkte.

Tidshorisont
Projektforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet indsigelse mod
udlægning af skjulesten og brinksikring, hvorfor denne del af projektforslaget er udtaget
indtil videre. Der er samtidig blevet stillet spørgsmålstegn ved metoden til at ventilere
gydebankerne. Metoden med at spule og samtidig manuelt løsne gydesubstratet, er af

3/6

vandløbsmyndigheden vurderet skånsom og effektiv i forhold til værdien af
restaureringen for vandløbets smådyr og fisk.
Projektforslaget vedtages derfor med ovennævnte ændring.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 9. august 2019 med en
klagefrist på 6 uger (normalt 4 uger, men pga. ferie forlænges fristen med 2 uger).
Klagefristen er 20. september 2019.
Projektet forventes udført ultimo september 2019.

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 den
som klagen vedrører 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 6 uger efter offentliggørelse.
Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside
www.gribskov.dk/afgoerelser den 9. august 2019. 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
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NEM - ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.

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 undertegnede fra
vandløbsmyndigheden (fra uge 35) på email: basoe@gribskov.dk eller på telefonnr.
72 49 68 13. Har du behov for kontakt med vandløbsmyndigheden før uge 35 kan der
ringes på 7249 6000 eller skrives til tms@gribskov.dk.

Med venlig hilsen
Bjørn Aaris-Sørensen
Specialkonsulent
Center for Teknik og Miljø
Natur, Vand og Miljø
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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Fodnoter
1. Lbk. nr. 127 af 26.01.2017 om vandløb.
2. Bek. nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv
3. Lbk nr. 934 af 27.06.2017 om naturbeskyttelse.
4. Lbk nr. 448 af 10.05.2017 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
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