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Styregruppen for afvandingsproblemer  ved Hov Vig 
 
Hvem er Styregruppen: 
Efter anmodning fra Odsherred Kommune blev der i 2008 nedsat en styregruppe som oprindelig 
bestod af repræsentanter for de grundejerforeninger, der i 2007 anmodede Kommunen om hjælp til 
at løse vandproblemerne i det  opland der afvander mod Hov Vig. 
Senere er styregruppen blevet udvidet med repræsentanter for henholdsvis Skov- og Naturstyrelsen 
og Odsherred Kommune. 
 
Problemerne: 
Oplandet der afvander mod Hov Vig omfatter ca. 2.600 grundejere, heraf er ca. 2.000 er fordelt 
på 26 grundejerforeninger. 
Hele området er forholdsvis lavt beliggende og grundejerne har derfor gennemgående 
vandproblemer på deres grunde i regnvejrsperioder og problemerne er forøget  gennem de 
senere år, hvor der har været stigende tildens til meget hyppige kraftige regnskyl, hvor vandet 
ofte står så højt på grundene, at kloakvandet fra septiktankene kan blande sig med regnvandet. 
 
Konsekvenserne har også været flere steder, at sommerhusene er blevet ubeboelige enten som følge 
af at man ikke har kunnet  gå tørskoet på grundene eller som følge af at vandet er trængt  ind  i 
husene med store skader til følge. 
 
Styregruppen er enig i Grønt Miljø Carl Bro`s projektforslag med de afvandingstanker, der blev 
fremlagt som første etape på stormødet den 2. maj 2009. 
 
Ved at udføre dette projektforslag vil det være muligt at kunne bortlede vandet fra arealer syd 
for Bystedvej omfattende Enggårds området og området omkring Lyngengen. 
 
Vandproblemerne for hele området er ikke løst med dette projekt. 
Der må efterfølgende udarbejdes afvandingsprojekter for områderne syd og nord for Rørvigvej.  
 
I begyndelsen af 1960erne blev alt afvandingsvand fra området nord for Rørvigvej ført ned mod 
Hov Vig i et 30 cm. rør. Dette medførte som i 2007 og 2009 bl.a.. at trykket blev så stort, at 
brønddækslerne løftede sig.  
 
Betaling: 
Det er styregruppens opfattelse, at alle lodsejere,  der afvander mod Hov Vig skal være med til at 
betale. Repræsentanten for Skov- og Naturstyrelsen gør opmærksom på, at man går ind for projektet 
under forudsætning af, at hverken etablering eller vedligeholdelse medfører udgifter for Skov- og 
Naturstyrelsen. 



 
Fordeling af udgifterne:  
Fordelingen kunne efter styregruppens opfattelse  være pr. m2 af matriklernes størrelse.. 
 
Styregruppens ovennævnte beslutninger blev vedtaget på styregruppens møde den 20. maj 2010.  
 
På Styregruppens vegne 
 
 
 
Axel Reckweg 
Koordinator 
 
 
 
 
Bilag: Grønt Miljø, Carl Bro, projektforslag om afvandingstanker, fremlagt  på møde 2. maj 2009. 
           Billeder  2007 
 
 
 
 
 
 
  
 


