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Torben Greve orienterede om at 
Styregruppen skal nu komme mere på banen. 
Der skal tages beslutninger og der skal udarbejdes en ansøgning til myndighederne. 
 
 Man er nødsaget til at starte med at udarbejde et projekt for at løse afvandingsproblemer  
med  Landkanalen og den nedre del af grundene op mod Landkanalen. Man kan ikke løse 
vandproblemerne i oplandet uden at først have løst vandproblemerne i det nedre område. 
 
Første etape er at få udarbejdet et projekt op mod Landkanalen. 
Styregruppen har tidligere meldt ud, at de er positiv for forslaget med at sænke vandstanden 
i Landkanalen og pumpe vandet ud i udløbskanalen. Og dette projekt går ud på (se vedlagte 
Plan 9) Denne løsning vil også medføre at det er muligt at afvande baglandet, men dette 
projekt omfatter ikke noget med afvanding med baglandet. Her må der udarbejdes senere et 
projekt der omfatter de resterende grunde. 
  
Styregruppen er af den opfattelse, at der etableres en pumpe ved udløb til Isefjord. Denne 
pumpe skulle starte når slusen mod Isefjord ikke lukker op p. g. a. at vandstanden er for høj 
i Isefjord, eller hvis vandstanden i Udløbskanalen er for høj. Henrik Sjøstedt har tidligere 
mener at den tages op i et senere projekt. 
 
Erich Wederkinch  Ved at sænke vandstanden kan vand kvaliteten ændre sig. 
Myndighederne vil ikke tolerer en forøgelse af fosfor og kvælstof i vandet, også om det  går 



ud over sommerhuse der ikke kan benyttes p. g. a. kloak udslip på grundene. 
 
 
En hyret konsulent har set på Landkanalen der skulle ikke være problemerne med vandet. 
Senere på året ser han igen på Landkanalen igen. 
 
Der kommer en ny vandmiljøplan snart til høring, heraf vil det fremgå hvor meget der må 
udledes og kvoter der skal overholdes. 
Sommerhuse er (glemt) i vandmiljøplanen. 
 
Henrik Sjøstedt viste en snit tegning af område ved Landkanalen der er lavet af gamle 
oplysninger. Vandstandsmåler er opsat efter kote 0. Kanalen er en tæt lerklinet kanal men 
der kan forekomme huller i lerlaget. 
Han var også af den opfattelse at såfremt problemet i lavtliggende områder ikke er løst kan 
man ikke få løst problemet oppe i landet. 
Der skal udarbejdes lovmæssige reguleringsprojekter. 1 for de lavtliggende områder ved 
Landkanalen og 1 for baglandet. 
 
Palle Graubæk vil have præciseret at Skov- og Naturstyrelsen bakker op om projektet under 
forudsætning af, at vi ikke som konsekvens af projektet skal bidrage økonomisk til dette 
hverken i.f.m. Etableringen eller i. f. m. den løbende drift. Det er et anliggende der alene 
vedrører, de involverede grundejerforeninger, samt at der, når det kommer så vidt, indgås en 
aftale med Skov- og Naturstyrelsen om placering og løbende tilsyn/drift af den evt. nye 
tværdæmning og pumpestation, samt adgangsvej hertil. 
 
Kurt Christiansen udtalte, at han tror på projektet. 
 
Ejendomsskatsystemet kan bruges til opkrævning af udgifterne hos lodsejerne. 
Partfordeling af udgifterne må kommunen afgøre da kun de kender hvem der skal betale. 
 
Thomas Klint Martinsen Styregruppen må sætte sig sammen for at udarbejde  ansøgninger 
m. m. 
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