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Grynderup Sø projektet - orientering til lodsejerne – STATUS  juli 2010 
 
Tak for det gode samarbejde de seneste måneder og interesse fra alle 
lodsejere i projektet. Her en kort status for projektet. 
 
Skov- og Naturstyrelsen er for nyligt blevet pålagt et krav om udsættelse af 
udgifter fra 2010 til 2011 i videst mulige omfang. Dette betyder for Gryn-
derup Sø projektet, at: 

- at erstatningsudbetalingen først kan ske primo 2011 
- at skæringsdatoen for jordfordelingen derfor må udsættes fra 1. de-

cember i år til 1. februar næste år 
- at ikrafttrædelsestidspunktet i udkast til jordfordelingsoverenskom-

ster og lodsejeraftale må ændres fra 1. december 2010 til 1. februar 
2011 

 
Status for jordfordelingen: 

- Forhandlingerne om jordfordelingen kører planmæssig. Der er ved 
at tegne et billede af de fremtidige ejerforhold og de første overens-
komster er i hus. Jer, som ønsker at deltage i jordfordelingen, har 
måske ikke haft besøg fornyligt, men det betyder ikke, at I er glemt. 
Der er mange forhold, som skal afstemmes, - så tingene tager tid. 
Jeg vender tilbage til jer hver især, når der er noget nyt, som vedrø-
rer jer, og som I skal forholde jer til. For at der kan afsiges en ken-
delse pr. 1. feb. 2011, skal planlægningen være færdige i løbet af 
oktober. 

 
Status for detailprojekteringen: 

- Orbicon (tidligere Hedeselskabet) er udpeget som konsulent på op-
gaven v/ing. Allan Mikkelsen.  

- Udgangspunktet for detailprojektet er en fremtidig middelvandstand i 
søen på 0,94 m DVR (svarende til 1 m DNN) 

- Orbicon indsamler pt. grunddata vedr. dræn bla. med indhentning af 
drænplaner fra lodsejerne, ledningsanlæg, forhold på enkelte ejen-
domme, placeringen af afløbet og højvandsbeskyttelsen, mv. 

- Detailprojektet forventets færdigt omkring 1. oktober 
 
Status for lodsejerforhandlinger:  
- antal lodsejeraftaler, der skal indgås: 27 
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- antal udkast til aftaler:   17  
- antal endelige aftaler:       5 
- antal underskrevne aftaler:   1 
 
Ændring af projektgrænsen: 
Projektgrænsen er foreløbig fastlagt i forundersøgelsen. Evt. korrektioner til 
denne er en del af detailprojektet. 
Den endelige fastlæggelse af projektgrænsen sker i forhandling med lods-
ejerne, således at denne følger synlige spor i terrænet / matrikelgrænser. 
Evt. erstatningsspørgsmål i denne forbindelse afklares. 
 
Rekreative foranstaltninger: 
På nuværende tidspunkt er der fundet mulige placeringer/forløb til neden-
stående anlæg: 
- P-plads mv. ved Bysted Møllevej   
- P-plads mv. ved Skruen   
- P-plads mv. ved afløbet (kommunens) 
- udsigtspunt/opholdsareal ved Grynderupvej 
- fugletårn ved Bysted Møllevej   
- fugletårn ved Skruen  
- trampestien: 

- trampestien følger i princippet projektgrænsen 
- hvor denne placering er til væsentlig gene for lodsejeren, flyt-

tes stien 
- cykelstien omkr. søen: Passagen fra Åstedvej til Duruplund/jernbanen føl-

ger offentlig vej/sti i den nordlige del af Durup.  
 
Skov- og Naturstyrelsen savner afklaring af flg. i forhold til tidligere aftalte 
vedrørende foranstaltninger for friluftslivet: 

- afklaring af P-plads ved Nørengvej 
- afklaring af udsigtspunkt ved Nissumvej  

 
 
Venlig hilsen og GOD SOMMER 
 
 
Jes Philipsen Schmidt 
projektleder 
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