
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

    
 

Generalforsamling 25. september 2021 

 

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 25. september 
2021 kl. 11. Generalforsamlingen afholdes på Skovsvinget 18. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 
7. Eventuelt 
 

Bemærkninger til dagsordenen 

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

 
 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

Nye ejere og medlemmer 
Grundejerforeningen byder velkommen til  
 
Anja Levysohn og Tina Levysohn, Skovsvinget 14 
Louise Hilligsøe og Max Nørgaard, Skovledet 2. 
 

Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Bjørn Larsen, Skovsvinget 23, Hugo 
Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18 (kasserer), Mette Møller Jensen, Skovledet 5, og 
Rasmus Hauch, Skovsvinget 21 (suppleant). 
 
Revisor:  Anne-Grete Guldager, Skovsvinget 13. Revisorsuppleant: Lise Wodschow, 
Skovsvinget 27. 
 

Fællesarealet 
Med henblik på sikker færdsel for alle, bilister, cyklister og fodgængere, og for at 
overholde kommunens regulativ om tilgængelighed også i rabatterne, så renovationsbiler 
mv. kan komme frem, har foreningen ladet følgende arbejde udføre:   
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Der er beskåret træer og buske i rabatten langs hovedgrøft 1 i mindst 2,5 m højde. Den 
lille rendegraver kan nu atter hejses op og ned af grøften, når denne skal renses. 
Æbleroserne er trimmet, så vi på sikker afstand af tornene. Grøftekanten har fået lov til 
at bestå af hensyn til insektlivet. Gående færdsel udenfor vejen må foregå i rabatten langs 
husene.   
 
Siv langs landevejen er slået. 
 
Træer og buske er beskåret/fjernet i rabatten langs fællesarealet, fra landevejen og ned til 
og med det store el-skab over for Lisbeths Vænge. Rabatten er slået i en meters bredde, 
så fodgængere, når det er nødvendigt, kan vige for bilerne og trække ud i rabatten.  
 
Grenene på det store  grantræ på hjørnet af Skovsvinget og Frederiksværkvej er fjernet i 
ca. 2 meters højde. Man kan nu kikke rundt om hjørnet, idet der er frit udsyn hhv. mod 
Ramløse og ned ad Skovsvinget, afhængig af hvilken side man kommer fra. 
 
Samlet udgift kr. 7.250. 
 

Vejvedligeholdelse 
I maj-juni 2021 er foretaget skrabning af vejene og opfyldning af huller. Udgift: kr. 
3.115,63. 
 
Rabatterne har en tendens til at brede sig ind over vejene, og der forventes på et 
tidspunkt at blive behov for at lægge et nyt toplag på dem for at bevare deres gode 
funktion. Afgravning af rabatkanter, bortkørsel og miljøafgift vil efter indhentet tilbud 
koste ca. kr.  18.400. Køb og udlægning af et nyt toplag på ca. 80 tons leret vejgrus vil 
koste ca. kr. 28.700. 
 
Vejenes tilstand er endnu så god (sammenlign med naboveje!), at behovet for renovering 
ikke er mere påtrængende, end at istandsættelsen kan planlægges over en flerårig 
periode. Det tjener heller ikke noget formål at iværksætte renoveringen, før vi ved, om 
der bliver nedlagt fiberkabler, der nedgraves til 50 cm dybde, og hvornår det kommer til 
at ske, jf. nærmere herom nedenfor. 
 
Som første skridt er tanken derfor, at der budgetteres med afgravning af rabatkanter i 
2021-22, men at arbejdet evt. udsættes til 2022-23 i lyset af afklaringen med hensyn til 
nedlæggelsen af fiberkabler. 
 
Uden et nyt toplag vil vejene blive mere og mere ujævne, da større sten arbejder sig op til 
overfladen. Dette arbejde foreslås iværksat, når bestyrelsen og en kommende 
generalforsamling vurderer, at tiden er inde til jævne vejene. 
 
Nu, før og efter evt. gravearbejde og afgravning af kanter er det af stor betydning for 
vejenes afvanding og dermed gode funktion, at græsbevoksningen i rabatterne holdes 
nede ved regelmæssig klipning. Dette påhviler de enkelte ejere. 
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Dræn 
I opfølgning af den skriftlige generalforsamling 2020 er der i efteråret 2020 etableret en 
spulebrønd ud for Skovsvinget 10. Der er foretaget spuling af hele drænstrækningen fra 
skovdiget til den store brønd ved Skovledet 2 og af sidedrænet i den nordlige ende af 
Skovsvinget 19 og 21 og sidedrænet mellem Skovsvinget 11 og 13.   
 
Drænledningerne af lecabeton er mere end skrøbelige og smuldrer væk, så snart man 
rører ved dem. Ved den nye brønd er 2,5 m erstattet af moderne PVC-rør, men de 
strækninger, som ikke har været berørt af gravearbejdet, har kunnet spules fri for sand og 
har ikke vist tegn på blokader. Ledningerne ligger ret dybt, og det virker som om det 
omliggende jordlag stabiliserer ledningerne.   
 
Med den etablerede spulebrønd er der skabt mulighed for efter behov at gennemspule 
hele drænledningen og lokalisere evt. blokader. Endvidere er der skabt mulighed for en 
partiel udskiftning af drænledningen, hvis dette skulle blive påkrævet. 
 
Samlet udgift: kr. 13.705,63. 
 
Jørgen Østgaard Olsen har venligst fortsat de målinger af grundvandsstanden, som 
tidligere blev udført af Carl Erik Hunnerup.  Den detaljerede  målerapport vedlægges 
som bilag til denne beretning. 
 
I forenklet form kan målingerne illustreres af følgende figurer: 
 

B1 : Ved skovdiget, B2 : Ud for Skovsvinget 10, B3 : Grøften ud for Skovsvinget 25, B4 : 
Nordlige skel for Skovsvinget 25. 
 
Af figuren kan udledes, at det østlige dræn fortsat fungerer mere effektivt end det vestlige 
dræn. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at udviklingen i vandstanden ved ejendommene Skovsvinget 
19, 29, 13 og 20 ligger meget tæt på hinanden, trods forskellene i drænenes effektivitet. 
 
På trods af rensning af den vestlige hovedstreng er det generelle billede imidlertid det 
samme som tidligere: Grundvandsstanden er højest i det nordvestlige område. I januar – 
februar 2021 nåede den op til 34 cm under overfladen ved Skovsvinget 15. Sidste vinter 
nåede den op til 20 cm under overfladen, men her skal tages i betragtning at nedbøren i 
de fem måneder oktober-februar 2019/20 var 351 mm i 19/20 sammenlignet med 231 
mm i 2020/21. 
 
Bestyrelsen følger fortsat målingerne tæt og er parat til at iværksætte spuling og evt. 
andre foranstaltninger, såfremt der bliver behov herfor. Desværre er der ikke nogen let 
løsning, end ikke en udskiftning af drænrøret giver fuld sikkerhed for, at dræningen 
bliver bedre.  
 
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Jørgen Østgaard Olsen for at han har 
påtaget sig måleopgaven. 
 

Affaldshåndtering 
Bestyrelsen har løbende orienteret medlemmerne om planerne om for den fremtidige 
affaldshåndtering. 
 
Byrådet vedtog den 24. juni 2021 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i 
offentlig høring.  
 
Bestyrelsen har i august 2021 udarbejdet et høringssvar, som fem andre 
grundejerforeninger har tilsluttet sig, således at der til kommunen har kunnet afgives et 

http://skovsvinget-skovledet.dk/Forslag%20til%20Regulativ%20for%20husholdningsaffald%20juni%202021.pdf
http://skovsvinget-skovledet.dk/Forslag%20til%20Regulativ%20for%20husholdningsaffald%20juni%202021.pdf
http://skovsvinget-skovledet.dk/H%C3%B8ringssvar.pdf
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fælles høringssvar fra de seks foreninger. Svaret har givet Frederiksborg Amts Avis og 
Ugeposten Gribskov grundlag for fyldig omtale. 
 

 

 
Om den kommende type af 
affaldsbeholdere har Gribskov Kommune 
på et informationsmøde for 
grundejerforeningsformænd m.fl. oplyst, 
at der forventes valgt affaldsbeholdere 
som på billedet. 
 
Disse beholdere udmærker sig ved relativt 
store hjul, hvilket betyder, at de også kan 
køres på et underlag, der ikke er helt 
jævnt. Beholderens låg er todelt og kan 
betjenes fra to sider. Anbringes 
beholderen permanent med hjulsiden 
udad, behøver den ikke at blive vendt før 
tømning. 
 
Beholderne koster forventeligt ca. kr. 350 
+ moms pr. stk. 
 
 

 

Fibernet 
Onefiber har allerede rullet fibernet ud i dele af Halsnæs kommune, er på vej ind i 
området  ved Nyvej og videre til ejendommene lige vest for SPAR-købmanden og 
overvejer at fortsætte ind i vores område.  
 
For at udrulningen rent faktisk kommer til at gå i gang, skal Onefiber have 
interessetilkendegivelser fra 50% af ejerne inden 24. oktober 2021. Overordnet ligger 
tilslutningen på vores side af Frederiksværkvej ultimo juli 2021 på 28%. På Skovsvinget 
og Skovledet havde på samme tidspunkt ni af 29 grundejere meldt interesse, dvs. 
svarende til samme procentsats. Interessetilkendegivelse bedes ske direkte til 
www.onefiber.dk  (ikke til grundejerforeningen). 
 
Onefiber bliver formentlig eneste chance i overskuelig fremtid for at få udrullet fibernet 
hos os. TDC lægger pt. fibernet i dele af Ramløse, men interesserer sig kun for tæt 
bebyggelse, ikke for sommerhusområder.  
 
I kampagneperioden er installationen gratis. Derefter koster den kr. 7.500 pr. parcel, hvis 
der overhovedet bliver nedlagt kabler. Udrulningen forventes afsluttet medio 2022. Det 
er Onefibers forventning, at bl.a. Yousee inden da vil være en af udbyderne på Onefibers 
net. Nærmere oplysninger om Onefibers planer findes her: http://skovsvinget-
skovledet.dk/Fiberinfo.pdf  
 

http://skovsvinget-skovledet.dk/H%C3%B8ringssvar.pdf
http://skovsvinget-skovledet.dk/210807%20Presseomtale%20FAA.pdf
https://onefiber.dk/
http://www.onefiber.dk/
http://skovsvinget-skovledet.dk/Fiberinfo.pdf
http://skovsvinget-skovledet.dk/Fiberinfo.pdf
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Bredbåndspuljen 
Bredbåndspuljens formål er ikke at give tilskud til, at der kan etableres fibernet på en 
adresse, men at give de adresser, som har den allerdårligste dækning mulighed for at få 
tilskud til etablering af bredbånd. Bredbåndspuljen kan således give tilskud til 
bredbåndsdækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en 
landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download 
eller 2 Mbit/s upload. 
 
Ansøgningsprocessen er ret kompliceret, se nærmere her: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-
i-hovedtraek. 
 
Der er udarbejdet en liste og et kort over de ejendomme, som kan komme i betragtning. 
For vores område ligger ejendomme ret spredt, jf. de på kortet angivne gule prikker, dvs. 
Skovsvinget 11, Skovledet 9 og – uden for grundejerforeningens medlemskreds – 
Skovsvinget 31 og 35. 

 
 
Bestyrelsen ser ikke nogen rolle for sig i evt. puljeprojekt.  
 

Administration 
Administrationsomkostningerne, der i beretningsåret kun omfattede udgiften til  
webhotel for hjemmeside, elektronisk arkiv og grundejerforeningens e-mail, udgjorde kr. 
409,75. 
 
Bankomkostningerne udgjorde kr. 441,12. I tillæg til det årlige gebyr på kr. 300,00 har 
Danske Bank fra 1. januar 2021 indført negative renter på hele indeståendet på 0,6%. 
Renten ændres pr. 1. august 2021 til - 0,75%. I sammenligning med andre bankers vilkår 
for foreninger må Danske Banks vilkår anses for de bedst opnåelige. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 
  

Ad pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
For beretningsåret 2020-21 aflægges følgende reviderede regnskab: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek
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Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening 

Regnskab for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021  

Resultatopgørelse 
 

2020/21 2019/20 2018/19       

Indtægter 
     

Kontingenter 
  

7.250,00 7.250,00 14.500,00 

Mægleroplysninger 
  

0,00 0,00 350,00    
7.250,00 7.250,00 14.850,00       

Udgifter 
     

Vedligeholdelse af veje 
  

3.115,63 1.833,34 2.500,00 

Drænvedligeholdelse 
  

14.405,63 0,00 578,13 

Fællesareal 
  

7.250,00 1.000,00 1.875,00 

Landliggersammensl. 
 

0,00 0,00 725,00 

Porto, hjemmeside, kontorart 
  

409,75 306,75 337,90 

Bankomk., renter 
  

441,12 255,00 369,75 

Forsikringspræmie 
  

989,67 966,44 946,22 

Diverse 
  

813,00 819,00 0,00    
27.424,80 5.180,53 7.332,00       

Resultat 
  

-20.174,80 2.069,47 7.518,00       

Balance 
  

30-06-2021 30-06-2020 30-06-2019       

Aktiver 
     

Indestående i Danske Bank 
  

    44.825,27  65.000,07 62.849,10 

Frimærkebeholdning 
  

0,00 0,00 81,50    
    44.825,27  65.000,07 62.930,60       

Passiver 
     

Primo 
  

65.000,07 62.930,60 55.412,60 

Resultat 
  

-20.174,80 2.069,47 7.518,00 

Passiver i alt ultimo 
  

44.825,27 65.000,07 62.930,60 
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Indstilling 
Det indstilles, at generalforsamlingen godkender regnskabet for 2020-21. 
 

 

Ad pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af 
kontingent 
 

Budget og kontingent 
”Normalkontingentet” har siden stiftelsen i 1997 ligget på kr. 500. I 2012-13 var 
kontingentet kr. 3.000 og i 2013-14 kr. 2.500 for at finansiere udgifter til 
vejistandsættelse og udskiftning af en drænstrækning. De to seneste år har kontingentet 
kun udgjort kr. 250. 
 
I Ejerlauget Sandbo og i Grundejerforeningen på Sandet udgør kontingentet, inkl. bidrag 
til grusveje, pt. kr. 900. Disse foreninger har ikke dræn blandt opgaverne. 
 
Forbrugerprisindekset udgjorde ifølge Danmarks Statistik ved stiftelsen i 1997 71,3. 
Ultimo beretningsåret udgør det 105,0, i begge tilfælde med 2015 som basisår. Kr. 500 i 
1997 svarer derfor til kr. 736 i dagens priser. 
 
Navnlig henset til de kommende udgifter til vejvedligeholdelse foreslås kontingentet for 
2021-22 sat til kr. 750 pr. parcel, dvs. stort set blot en pristalsregulering af kontingentet. 
De samlede kontingentindtægter vil dermed udgøre kr. 21.750. Niveauet forventes at 
blive det fremtidige ”normalniveau”. 
 
Der budgetteres med følgende udgifter, i sagens natur med stor usikkerhed om de enkelte 
poster: 
 
*) Vedligeholdelse af veje   18.400 
Drænvedligeholdelse   3.000 
Fællesareal   600 
Porto, hjemmeside, 
kontorartikler   500 
Bankomk., renter   600 
Forsikringspræmie   1.000 
Diverse   500 
 
I alt kr.   24.600 

 
*) Projektet udskydes evt. til 2022-23. 
 
Underskuddet anslås herefter til kr. 2.850, der finansieres af egenkapitalen, der ved  
indgangen til foreningsåret 2021-22 udgør kr. 44.825,27. Grundejerforeningens kasse vil 
således fortsat være polstret til om nødvendigt at afholde akutte, uforudsete udgifter. 
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Evt. oprettelse af en drænfond 
Det er et faktum, at de fleste af vore drænledninger er gamle og møre. På et eller andet 
tidspunkt vil der blive behov for udskiftninger af nogle strækninger. Vi ved ikke hvornår, 
og vi kender ikke omkostningerne. 
 
For at mindske behovet for en større ekstraudskrivning af kontingent er det blevet rejst 
over for bestyrelsen, om man skulle overveje at påbegynde en målrettet opsparing til 
formålet. I givet fald bør en sådan opsparing holdes adskilt fra foreningens egenkapital, 
der nok kan yde et bidrag til en større udgift, men stadig må have en vis størrelse for at 
sikre foreningens forpligtelser. Foreningen kan ikke påtage sig udgifter uden forinden at 
have pengene i kassen.  
 
Formuleringerne i vedtægternes §§ 3 og 5 1 udelukker i praksis optagelse af lån eller 
leverandørkredit. For at sikre, at opsparingen når et passende niveau indenfor en 
overskuelig årrække, kunne bidraget til en særlig drænfond, der holdes 
regnskabsmæssigt adskilt fra egenkapitalen, sættes til årligt kr. 500 pr. parcel, og sættes i 
bero når fonden har nået et passende niveau, fx kr. 100.000. 
 
Imod opsparing til en særlig drænfond taler, at ekstraopkrævninger har været brugt før 
med medlemmernes accept, at de nuværende ejere ved opsparingen afholder en udgift, 
som ellers ville påhvile kommende ejere (der er gennemsnitligt to ejerskifter pr. år), og at 
opsparingen vil blive udhulet af negative renter og/eller inflation.  
 
I relation til skat gælder, at grundejerforeningen ikke kan udnytte skattefradraget for de 
negative renter. Skulle en generalforsamling på et tidspunkt beslutte helt eller delvist at 
udlodde den eventuelle drænfond, vil de udloddede beløb være indkomstskattepligtige 
hos modtagerne. 
 
Beslutning om en evt. drænfond bør være bredt funderet blandt medlemmerne. 
Bestyrelsen foreslår derfor, at drænfonden kun iværksættes, såfremt tanken støttes af et 
kvalificeret flertal på ¾ af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, svarende til 
kravet om kvalificeret flertal til vedtægtsændringer mv. i vedtægternes § 5 2. 
 

Indstilling 
1. Det indstilles, at generalforsamlingen godkender budgettet som foreslået og et  

kontingent på kr. 750. 
 

2. Det indstilles, at generalforsamlingen beslutter enten 

 
1  § 3 ”Grundejerforeningens medlemmer hæfter både i forhold til trediemand og i forhold til 
grundejerforeningen pro rata for foreningens forpligtelser.” 
 
§ 5 ”Bestemmelsen om, at medlemmer hæfter pro rata kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige 
medlemmer.” 
  
2 § 5 ”På generalforsamlingen vedtages forslagene ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelser, der 
omhandler optagelse af lån, ændringer af grundejerforeningens vedtægter samt opløsning af 
grundejerforeningen mindst 3/4-dele af de afgivne stemmer.” 
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a) at der oprettes en særskilt drænfond og til denne opkræves kr. 500 pr. parcel 
omfattet af den tinglyste drændeklaration (kræver støtte af ¾ af de afgivne 
stemmer) 

eller 
 

b) at der ikke oprettes nogen drænfond. 
 

 

Ad pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 
 

 

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 
Hugo Østergaard-Andersen afgår efter tur. Han er villig til genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne-Grete Guldager som revisor og Lise Wodschow som 
revisorsuppleant. 
 
 

Ad pkt. 7. Eventuelt 
 
 
 

Den  23. august 2021 
 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…../Bilag 
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Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening

Fra: Olsen, Jørgen Østgaard  (Jørgen Østgaard) <joolsen@ofsoptics.com>
Sendt: 27. april 2021 12:05
Til: Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening
Emne: Grundvandsmåling
Vedhæftede filer: Kontrol_med_draening_JOO_25_04_2021.pdf

Kære bestyrelse 

Dette er den sidste grundvandsmåling i denne sæson. Vi er nu mere eller mindre tilbage til sommerniveauet. 

Ved alle målinger er det konstateret at vandet i hovedgrøften strømmer fint, og at der er en tydelig udstrømning fra 
der østlige hovedstreng. 

På trods af rensning af den vestlige hovedstreng er det generelle billede det samme som tidligere: 
Grundvandstanden er højest i det nordvestlige område. I januar – februar nåede den op til 34 cm under overfladen 
ved sks 15. Sidste vinter nåede den op til 20 cm under overfladen, men her skal tages i betragtning at nedbøren i de 
fem måneder oktober – februar var 351 mm i 19/20 sammenlignet med 231 mm i 20/21.  

Man kan gætte på er række årsager til problemet: 

- På trods af Brians anstrengelser er der stadigvæk ikke hul igennem. 
- Måske er de gamle drænrør ikke længere porøse. Det kan dog ikke forklare at vandstanden i brønden B2 er 

høj. 
- Udløbet i den store grøft er altid under vand og delvist blokeret af sand/slam. Senest, d. 25/4, så det ud til at 

være helt dækket. 
- Som Carl Erik flere gange har påpeget fungerer grøften mod Lisbeth Vænge ikke ud for sks 13, 15 og 17. 
- Der er et eller andet ved niveauforskelle eller jordbundsforhold der er anderledes end længere mod øst. 

Hvad kan vi evt. gøre? 

- Prøve at tilsætte sporstof (uranin) til brøndene ved gærdet og se om det kommer ud i hovedgrøften og hvor 
lang tid det evt. tager. 

- Hyre en konsulent. Vise ham målingerne og de generelle forhold og høre om han har forslag. Herunder om 
det vil være muligt og gavnligt at hæve udløber over niveauet i hovedgrøften (kan evt. give problemer med 
fald i røret). 

- Udskifte hele det vestlige hoveddræn. Det trænger nok under alle omstændigheder til det. 
 
Kommentarer er velkomne. 
 
mvh 
 
Jørgen 

 

Bemærk: Denne meddelelse er omfattet af vores Privatlivspolitik og er kun henvendt til den eller de personer, den er tilsigtet, og den kan indeholde informationer, der er 
fortrolige, varemærkebeskyttede eller på anden måde beskyttet mod videregivelse i henhold til gældende lov. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, er du hermed 
blevet informeret om, at enhver videregivelse eller distribution af disse informationer er strengt forbudt. Hvis du tror, at det er en fejl, at du har modtaget denne 
meddelelse, bedes du øjeblikkeligt informere afsender om det, returnere e-mailen og permanent slette den fra din postkasse. 



27.04.2021 
Jørgen Østgaard Olsen 

SKS19 
Joolsen@ofsoptics.com 

 
Skovsvinget og Skovledet 
Kontrol med dræning 
 
Kontrollen udføres på vandmålerbrønde angivet ved husnummer samt på fire rensebrønde, 
hvoraf der er to på hver af de to N-S gående drænstrenge. På det vedlagte kort er de betegnet 
B1, B2, B2 og B4. Begge drænstrenge ender i den Ø-V gående hovedgrøft, der udmunder i 
Arresø.  
Brønd B1 var nyetablerer, og hele den vestlige N-S streng skyllet umiddelbart før målingen d. 
2.11.2020.  
Brønd B0 er den store brønd ved hovedgrøften, hvor den vestlige af N-S streng udmunder. 
Brøndens kant er ca. 45 cm over terræn. 
Der måles fra kant af brønd til vandspejl. Ud for hver måledato er angivet to tal. Først afstand  
til vandspejl, derefter ændring siden sidst. Positiv forskel betyder at vandstanden er faldet. 
XX+ betyder at brønden har dybden XX og er tør. 
”Arresø” er vandstanden i Arresø over havoverfladen. Den måles af Gribskov kommune ved 
udløb af Ramløse Å. Målingerne findes på 
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-
draen/vandloeb-og-draen/offentlige-vandloeb/aktuel-vandstand-i-udvalgte-offentlige-
vandloeb/ramloese-%C3%A5-ved-frederiksvaerkvej/ 
Flodemålet (den højest tilladelige vandstand) for Arresø er 3,97 moh. 
Vores område ligger i 5 – 6 moh (se vedhæftede kort), så der er ikke meget fald at gøre godt med til 
dræning. 
”Nedbør” i tabellen er den nedbør, der har været siden den foregående måling (gennemsnit for Gribskov 
og Halsnæs ifølge DMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen/offentlige-vandloeb/aktuel-vandstand-i-udvalgte-offentlige-vandloeb/ramloese-%C3%A5-ved-frederiksvaerkvej/
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen/offentlige-vandloeb/aktuel-vandstand-i-udvalgte-offentlige-vandloeb/ramloese-%C3%A5-ved-frederiksvaerkvej/
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen/offentlige-vandloeb/aktuel-vandstand-i-udvalgte-offentlige-vandloeb/ramloese-%C3%A5-ved-frederiksvaerkvej/


Målesteder 

 

 

Blå cirkler viser målesteder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målinger 

 

  

 

 

Dato

Dybde (cm) Fald (cm) Dybde (cm) Fald (cm) Dybde (cm) Fald (cm) Dybde (cm) Fald (cm)

B0 142 140 -2 139 -1

Brønd B1 96 89 -7 68 -21 58 -10

Brønd B2 92 85 -7 59 -26 43 -16

Brønd B3 100 100 0 87 -13 78 -9

Brønd B4 123 122 -1 109 -13 99 -10

Sks 9 90+ 90+ 0 85 -5 91 6

Sks 11 ? ? ? ? ? ? ?

Sks 13 93 85 -8 60 -15 50 -10

Sks 15 80+ 70 -10 45 -25 34 -11

Sks 19 80 78 -2 54 -24 42 -12

Sks 23 ? ? ? ? ? ? ?

Sks 29 91 85 -6 63 -22 51 -12

Sks 20 90+ 90+ 0 70 -20 59 -11

Skl 9 82 80 -2 71 -9 70 -1

Arresø (moh) 3,84 3,92 -8 3,98 -6

Nedbør (mm) 53 55 31

02.11.2020 18.12.2020 12.01.2021 23.01.2021

Dato

B0

Brønd B1

Brønd B2

Brønd B3

Brønd B4

Sks 9

Sks 11

Sks 13

Sks 15

Sks 19

Sks 23

Sks 29

Sks 20

Skl 9

Arresø (moh)

Nedbør (mm)

Dybde (cm) Fald (cm) Dybde (cm) Fald (cm) Dybde (cm) Fald (cm)

139 0 141 2 143 2

60 2 68 8 90 22

44 1 53 9 76 9

85 7 91 6 105 6

107 8 114 7 125 11

85 -6 91 6 90+ 0+

? ? 79 88+ 9+

52 2 62 10 84 12

34 0 43 9 65 12

43 1 54 11 76 11

? ? 68 86 18

58 7 68 10 78 10

67 8 75 8 85+ 10+

76 6 83 7 88 5

3,93 5 3,90 3 3,81 9

26 25 21

25.04.2119.3.2121.02.21



Højdekort 

 

 


