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Høringssvar vedrørende omklassificering af Tuekærgrøften, sagsnummer 21/43804
Høringsskrivelse af 1. marts 2022 om forslag til omklassificering af Tuekærgrøften er modtaget med
anmodning om bemærkninger forud for, at der træffes endelig afgørelse.
Nedenfor følger vores indsigelser mod en omklassificering. Alt i alt mener vi, at Tuekærgrøften,
Øergrøften og Skovbækken ikke bør nedklassificeres.
Indsigelserne falder inden for tre kategorier:
1) Tuekærgrøften med tilløb lever ikke juridisk op til de politisk vedtagne kriterier for vandløb, der
kan omklassificeres.
2) Sagsbehandlingen lever ikke op til forvaltningsmæssig god skik, herunder, at sagen ikke har
været tilstrækkeligt oplyst.
3) En omklassificering vil for bredejeren på Kanalvej 2 medføre en meget stor årlig udgift til
vedligeholdelse, set i forhold til, at han ingen nytteværdi har af vandløbet.

1) Bemærkninger til manglende grundlag for omklassificering
Indsigelse
Tuekærgrøften med tilløb har væsentlig flere bredejere end de politisk vedtagne kriterier for
omklassificering tillader.
Baggrund: Udvalget for natur, teknik og miljø traf 5. februar 2019 beslutning om kriterier for
udvælgelse af offentlige vandløb, som eventuelt kan nedklassificeres1. Tuekærgrøften lever ikke op til
kriteriet om, at være uden væsentlig samfunds- eller miljømæssig interesse, som i kriterierne er
defineret som bl.a. mindre end 25 bredejere
”Mindre vandløb, hvor oplandet er lille (som udgangspunkt mindre end ca. 10 km2) og hvor der samtidig ikke er
nogen væsentlige samfunds- eller miljømæssige interesser, f.eks. at der kun er få lodsejere (mindre end ca. 25)”.
Der er mindst 47 bredejere til Tuekærgrøften og dens tilløb. (Se kort i fig. 1) Antallet 47 har
kommunen selv oplyst i bilag til brev af 28-01-2022 til Jørn Utzon. Det skal bemærkes at én af disse
bredejere er en ejerforening med 300 ferieboliger. Dertil kommer yderligere mindst tre bredejere
som Syddjurs kommune har overset, samt at der derudover kan være koblet yderligere lodsejere på
vandløbssystemet. Sidstnævnte omfatter f.eks. lodsejerne omkring søerne i Elsegårde, som vurderes
at afvande til Skovbækken.
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Indsigelse: Kommunen har forud for omklassificeringen undladt at bringe udløbet af
Tuekærgrøften til Kattegat i en “god teknisk stand”, der sikrer afløb.
Baggrund: Kommunen oplyser ved principdrøftelse d. 11-06-2018 i Udvalget for Natur, Teknik og
Miljø, at Vandløbslovens krav ved overdragelse til privat bl.a. er at vandløbet skal være i “god teknisk
stand”. Tuekærgrøften lever ikke op til dette.
a) Udløbet fra Tuekærgrøften er konstrueret således, at det sander til ved højvande og særlige
vindretninger. Udløbet ligger ca. 25 m fra havstokken, og vandløbsbunden ligger under
strandens naturlige niveau (se foto i fig. 2). Den uhensigtsmæssige konstruktion påvirker
vandets frie løb negativt. Når udløbet sander til skal det graves fri med entreprenørmaskiner.
Kommunen har alene i de første to måneder i år (1.januar – 21. februar 2022) fem gange gravet
afløbet fri for sand for at muliggøre udløb fra Tuekærgrøften. Kommunen har erkendt at
udløbet er uhensigtsmæssigt konstrueret og har i 2014 rekvireret en rapport fra en ekstern
rådgiver Orbicon, der skitserer fem modeller for projektering af et fungerende udløb.
Kommunen har undladt at gennemføre en omlægning og dermed forsømt at sikre en varig
løsning på vandløbets afløb.
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b) Desuden er rørlægningen på den nederste del 80 år gammel og saneringsmoden. Der har sidst
været et alvorligt brud på den i 2021. Der er muligvis brud på rørlægningen under
Kristoffervejen. (Se foto i fig. 3)
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2) Bemærkninger til proces for omklassificering
Der er begået adskillige forvaltningsmæssige fejl i proceduren for høring og i sagsbehandlingen forud
og under høringen.
Indsigelse: Bredejere og udvalgspolitikere har ikke modtaget relevant information.
Baggrund: Høringsmaterialet er mangelfuldt:
 Der henvises i høringen til at ”Plan for revision af vandløbsregulativer 2017” angiveligt skulle
findes på www.syddjurs.dk. Det gør den ikke.
 Kriterierne for omklassificering af vandløb i Syddjurs Kommune er ikke medsendt i høringen.
 Der er ikke medsendt en høringsliste.
 Der bliver ikke i høringsmaterialet gjort opmærksom på de private tilløb.
 Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har ikke fået oplyst korrekt opgørelse af udgiften til
vedligeholdelse af Tuekærgrøften med tilløb. Udvalget har ved behandlingen af forslaget 30-112021 fået oplyst at de årlige driftsomkostninger er cirka 50.000 kr. Bogførte udgifter viser dog et
større beløb. Bredejerne har ingen information modtaget om vedligeholdelsesudgifternes
størrelse.
Procedure for høringen har ikke været korrekt:
 Tuekærgrøften og dens tilløb Øergrøften og Skovbækken er et sammenhængende
vandløbssystem. Ved politisk behandling af forslaget om at nedklassificere vandløbene blev de
også behandlet som sådan. Det er derfor betænkeligt, at de tre vandløbstrækninger i
høringsprocessen er blevet adskilt ved at en separat høring til bredejerne for hver af de tre dele
af vandløbssystemet. Vi antager at der er tale om fejl og ikke et bevidst forsøg på at omgå
retningslinjerne for omklassificering. Fejlen i sagsbehandling vanskeliggør dog bredejernes
mulighed for på et kvalificeret grundlag at besvare høringen.
 Høringen blev i første omgang kun udsendt til en lille andel af bredejerne. I anden omgang
udsendt med forkert høringsfrist.
Indsigelse: Der mangler en teknisk udredning omkring afvandingen i området. Det er tidligere
besluttet at en sådan skal foreligge inden omklassificering.
Baggrund: Det er ikke første gang, Syddjurs Kommune ønsker at privatisere vedligeholdelsen af
Øergrøften, Skovbækken og Tuekærgrøften. Under sagsbehandlingen i 2010 blev sagen henlagt under
henvisning til, at der skulle laves en teknisk udredning omkring afvandingen i området, inden sagen
kunne genoptages. (Notat d. 16-11-2010). Hvis der er udarbejdet en teknisk udredning omkring
afvandingen af området, burde den være en del af høringsmaterialet. Hvis ikke, burde
omklassificeringen ikke kunne genoptages.
Tuekærgrøften og dens tilløb modtager vand fra lodsejere, der ikke er omfattet af den nuværende
høring. Disse bør omfattes i en kommende teknisk udredning. F.eks. udleder kommunen vand fra
Øervej, Elsegårde Skovvej, Elsegårdevej og Kristoffervejen via grøfter og dræn til vandløbet.
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Da kommunens spildevandsselskab i 2007 anlagde kloak fra Elsegårde By, slog man angiveligt hul på
en kilde, der tilfører Tuekærgrøften betydelige mængder vand. Den ekstra belastning har desuden øget
risikoen for oversvømmelse.
Dertil kommer, at Skovbækken og Øergrøften tilføres vand fra jorde i oplandet (angivet af Syddjurs
Kommune i Plan for revision af vandløbsregulativer 2017):
 Tilløb til Øergrøften, vest 621 m
 Tilløb til Øergrøften, øst 280 m
 Rørtilløb til Skovbækken 662 m

3) Bemærkninger vedrørende privatøkonomiske konsekvenser og proportionalitet
Indsigelse: En nedklassificering vil pålægge én enkelt lodsejer urimeligt store omkostninger.
Denne lodsejer har desuden ingen nytte af Tuekærgrøften, da grunden ligger højt og vandløbet
på den strækning er rørlagt.
Baggrund: En væsentlig omkostning ved vedligeholdelse af Tuekærgrøften knytter sig til friholdelse af
udløbet på stranden for sand. Denne omkostning vil blive pålagt én enkelt lodsejer (Kanalvej 2) og står
ikke mål med, at lodsejeren ingen nytteværdi har af vandløbet. Som det er nu, bliver udløbet gravet frit
ca. 20 gange om året. Omkostningen må forventes at blive ca. 75.000 kr. inkl. moms årligt baseret på
den takst, kommunen har oplyst. Endvidere er Kanalvej 2 et sommerhus, som derfor ikke bebos
kontinuerligt. Bredejeren vil derfor være nødt til at betale for monitorering af udløbets
funktionstilstand. For bredejeren kan den årlige udgift derfor være væsentlig højere end kommunens
udgift. Omkostningen er helt ude af proportioner med nytteværdien for lodsejeren, da hans grund
udgør 0,06 % af det samlede afvandingsareal, og der formentlig ingen afvanding sker fra grunden til
vandløbet (vandløbet er rørlagt på grunden). Desuden vil værdien af ejendommen falde drastisk.
Det er tvivlsomt om de løbende vedligeholdelsesudgifter kan forventes fordelt på frivillig basis blandt
de øvrige bredejere. Denne antagelse understøttes af Orbicon i rapport udgivet d. 02-07-2014, der
oplyser, at frivillig udgiftsfordeling erfaringsmæssigt ikke lader sig gennemføre. Såfremt omklassificering
af vandløbet besluttes, må det som minimum indstilles, at Tuekærgrøftens udløb undtages, således at
friholdelsen af udløbet fortsat er en offentlig forpligtelse.
Med venlig hilsen
Jørn Utzon, Kanalvej 2
Hartwig Otto Erich Klapp, Kanalvej 12
Lillian Bitsch, Kanalvej 12
Hanne Kjeldgaard-Christiansen, Kanalvej 16
Palle Kjeldgaard-Christiansen, Kanalvej 16
Martha Abildgaard, Kanalvej 15
Mikkel Abildgaard, Kanalvej 15

Jan Vikkelsø Jensen, Elsegårde Skovvej 12
Dorte Holst, Kanalvej 5
Kaj Ole Larsen, Hjelmvej 14
Bjarne Lund Mikkelsen, Kanalvej 7
Kirsten Hjort-Gregersen, Kanalvej 11
Karsten Hjort-Gregersen, Kanalvej 11
Jesper Lykke Hansen, Kristoffervejen 3
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Bent Therkildsen, Elsegårde Skovvej 1a
Tove Dreyer, Vestensøvej 7
Helge Dreyer, Vestensøvej 7
Jørgen Lykke, Kristoffervejen 6
Odd Gaute Tunheim, Kanalvej 3

Thorhild Tunheim, Kanalvej 3
Lene Larsen, Jenlevej 13
Ursula Baumann, Kanalvej 9
Marcus Baumann, Kanalvej 9
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