
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
Høring - regulering af vandløb ved Flynderupgård i Rørtang fredningen. 

 

Matr.nr. 8 Flynderupgård, Mørdrup. 

Matr.nr. 5f, 10b, 10lt, 36b og 7000cg Mørdrup by, Mørdrup. 

Matr.nr. 1u, 1v, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 12a og 7000 h Rørtang, Helsingør Jorder. 

 

Helsingør kommune ønsker at øge naturindholdet på markerne ved 

Flynderupgård.  Bl.a. ønskes det at genskabe vådområder ved at omlægge og 

nedlægge dræn. 

 

Sagen skal behandles efter vandløbslovens bestemmelser og sendes hermed i de 

lovpligtige 4 ugers høring. 

 

 
Projektområdet tegnet ind med rødt. 

 

Projektbeskrivelse:  

Vandet til overfalden i Rørtangsfredningen. 

Fra traditionelt drænet jord til et område med søer, enge og små vandløb. 
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SIDE 2 

Helsingør Kommune 

Rørtang har været dyrket som landbrugsjord i flere hundrede år. I løbet af den tid 

er jorden blevet drænet, og området er i dag gennemskåret af en håndfuld dræn. 

De afvander til både Egebækken og regnvandskloakken i Espergærde.  

Nu vil vi genskabe den naturlige hydrologi inden for Rørtangs arealer. 

Naboarealer påvirkes ikke af projektet. Nedenfor har vi beskrevet de konkrete 

tiltag der sikrer naboerne.  

I Rørtang ledes vandet til overfladen  

For at genskabe den naturlige hydrologi, afbrydes hovedparten af drænene inden 

for projektområde.  

Efter drænene er nedlagt, vil jorden inden for projektområdet gradvist blive 

vådere. Herved gendannes de områder der oprindeligt blev drænet, og de våde og 

fugtige naturtyper genopstår.  

Nogle af områderne vil være vanddækkede året rundt. De bliver til permanente 

søer.  

Områderne omkring de permanente søer, og lavning med et mindre opland, vil 

være våde i længere eller kortere perioder. I løbet af foråret og sommeren vil de 

dog tørre ud, og dermed blive til enge med varierende fugtighed.  

Endelig vil der fra de permanente søer og de vådeste enge være afløb af vand. Er 

oplandet og nedbørsmængderne store nok, vil afløbene blive til mere eller mindre 

permanente vandløb.  Andre afløb vil blot være periodevise afstrømninger på 

overfladen.  

 

Vores konkrete tiltag  

Sikring af naboejendomme 

Arealerne modtager vand fra 2 naboområder. Det drejer sig om landbrugsjorden 

ved Kongevejen nr. 275 samt statsskoven nord for Kongevejen. Det sker via en 

række rørlagte vandløb/dræn, der passerer projektområdet.  

Hovedparten af disse dræn forbliver urørte. Kun 2 af drænene omlægges. Det sker 

fordi disse 2 dræn afbrydes inden for rørtangsarealet. Omlægningen sker på en 

måde så naboernes afvanding ikke påvirkes.  

På kortet ses de 2 drænstrækninger, der omlægges inden for projektområdet 

(grønne pile).  



 

 

SIDE 3 

Helsingør Kommune 

 
Kortforklaring: Mørkeblå flader er forventede permanente søer (maks. 
udbredelse). Lyseblå flader er temporære søer og våde enge (maks. udbredelse). 
Blå streger er vandløb (det gennemgående vandløb er Egebækken. Tilløbene er de 
vandløb der dannes ved projektet). 
 

Konkret graver vi ned til de 2 dræn. Herfra omlægges drænene i nedstrøms 

retning, altså inden på kommunens jord. De omlagte dræn får et stort fald frem til 

det punkt, hvor drænene føres til jordoverfalden.  

Det nordøstlige af drænene omlægges på en strækning af ca. 100 m med fald på 

ca. 8‰1.  

Det sydvestlige af drænene dræn omlægges på en strækning af ca. 75-100 m med 

fald på ca. 10 ‰2. 

Typisk anlægges markdræn med fald på op til 3-5‰ og faldet på de omlagte dræn 

på ca. 8-10‰, og deres frie udløb på overfalden, sikrer at afvandingen af 

naboområderne ikke påvirkes negativt af projektet. 

 

Dræn afbrydes inden for projektområdet 

                                                             
1 Drænet falder ca. 80 cm over de ca. 100 m (bundkote ca. 36,3 til ca. 35,5 m). 
2 Terræn fald ca. 3,15 m over de maksimalt 100 m drænet omlægges. Så selv om drænet i 
opstrøms ende skulle ligge udsædvanligt dybt (2 m under terræn) kan drænet lægges med 
et fald på > 1 m på de maks. 100 m. 



 

 

SIDE 4 

Helsingør Kommune 

På kortet se omtrentlig forløb af de dræn kommunen har kendskab til. De røde 

stjerner viser hvor vi forventer3 at knuse og/eller fjerne drænene.   

 

Om de permanente søer  

Kortet viser de søer vi forventer bliver permanent vandfyldte. Deres udbredelse 

(mørkeblå områder) er den maksimalt forventede.  

Som udgangspunkt ønskes søerne etableret uden at de udgraves. Søerne skal bare 

opstå ved at oversvømme lavningerne. Det kan dog vise sig nødvendigt at skrabe 

de øverste næringsrige humusholdige ca. 30 cm af i bunden af lavningerne for at 

sikre en god vandkvalitet i søerne.  

 

Om de midlertidige søer og våde enge 

På kortet se de områder vi forventer bliver mere eller mindre våde. Det sker som 

en naturlig følge af at drænene brydes, og der sker derfor ingen fysiske indgreb 

ved disse områder.  

Udbredelsen af disse midlertidige søer og våde enge vises med gennemsigtig blå 

flader. Udbredelsen er den maksimalt forventede. 

 

Om de små vandløb 

Kortet viser de mere eller mindre permanente vandløb der dannes som et resultat 

af drænenes afbrydes. Vandløbene vil lang overvejende følge faldet i landskabet, 

og vi forventer kun meget lidt gravearbejde for at vandet kan følge de tracéer der 

fremgår af kortet. Konkret kraves der først når vandet er begyndt at løbe på 

overfalden. Vi har ved analyser i SCALGOLive vist at der maksimalt bliver brug for 

at grave 10 cm ned i terrænet for at vandet kan løbe i de viste tracéer. 

Hvor vandet krydser de interne grusveje, leder vi vandet under via rør. De gule 

stiplede linjer på kortet viser omtrentlig placering af rørunderføringerne.  

Det sted hvor det blå vandløbstracé på kortet krydser den interne grusvej, føres 

vandet dog under vejen via et åbent tracé med færist. 

 

Helsingør kommune ejer ejendommen.  

Helsingør kommune afholder udgiften til projektet. 

Projekter forventes gennemført i vinteren 2022/2023. 

 

Offentliggørelse 

Projektet bliver offentliggjort i 4 uger fra den 14. november 2022 på Helsingør 

kommunes hjemmeside www.helsingor.dk under ”høringer”. 

 

Høringsfrist 

Alle har mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og 

ændringsforslag til projektet inden vi træffer afgørelse i sagen. 

 

                                                             
3 Det besluttes løbende af tilsynet præcist hvor, og over hvor lang en strækning, drænene 
afbrydes. 

http://www.helsingor.dk/
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Helsingør Kommune 

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger inden den 13. december 2022. 

 

Bemærkningerne skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, 

Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på blv@helsingor.dk . 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Jarløv Busch 

 

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via helsingor.dk/digitalpost 
På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler 
personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 
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