
Emne: Vandløbssag i Skovmose på Sydals fra september 2011 til ????? 

Til miljø - og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Kære minister. 

De 6 grundejerforeninger i Skovmose, 6470 Sydals tillader sig hermed at genfremsende vedhæftede 

skrivelse, som tidligere er tilgået Eva Kjer Hansen. 

Som det fremgår af skrivelsen, så har 727 grundejere siden to på hinanden følgende skybrud i 

august og september 2011 og adskillige flere i årene derefter, døjet med følgerne af de tiltagene 

tilfælde af skybrud som gør, at vandet strømmer ind fra markerne og oversvømmer sommerhusene 

igen og igen. De indtil nu samlede skader i Skovmose er i størrelsesordenen 50-60 mill. kroner.  

Adskillige sommerhusejere er nu i den situation, at de ikke kan få deres hus forsikret. Det er ikke 

rimeligt.  

I december 2016 fik et færdigt projekt, udarbejdet af kommune, grundejere og Orbicon, et meget 

alvorligt tilbageslag, idet Natur og Miljøklagenævnet tilbageviste sagen til Sønderborg kommune, 

primært fordi 10 grundejere har klaget over udgiftsfordelingen. Nævnet anser dog projektet for 

egnet for at modgå, at ”fremmed” vand vedvarende trænger ind i sommerhusområdet.  

Det er desværre hævet over enhver tvivl, at de 10 klagere fortsætter deres samlede klage til den bitre 

ende. 

Derfor er Forvaltningens bedste bud, at tidsforløbet for fornyet sagsbehandling, høringer og 

behandling i diverse klageinstanser i bedste fald er færdig medio 2019, som igen er 8 år efter 

oprettelsen af et Vandløbsudvalg styret i kommunalt regi. 

Ret beset så er sommerhusejerne/grundejerne i nøjagtig samme båd som Jyllinge folket. Følgerne af 

ekstremvejret massive oversvømmelser, hvor vandet kommer fra henholdsvis havet og nedbør fra 

oven. 

Opfordringen er ganske kort denne, at politikerne bør hjælpe os og mange andre, hvilket bedst gøres 

ved at tilføje vandløbsloven ganske få §§, som er brugbare for sommerhusejere, så ejerne bliver 

solidariske, ligesom man er i bymæssig bebyggelse. 

Hertil kommer et udtalt ønske om en meget mere enkel og dermed fornuftig forretningsgang. 

Vurderingen er den, at retssikkerheden ikke sættes ud af spil ved de foreslåede tiltag.   

På vegne grundejerforeningerne og med venlig hilsen,  

Eigil Lauridsen – grundejerforeningen Egemose 

Henning Jepsen – grundejerforeningen Skovmose 

Mail: randi.henning@hotmail.com 
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