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Besigtigelse af to klapsluser i dige vest for sommerhusområdet Bolilmark, Rømø.
Bolilmark Grundejerforening har ved bestyrelsesmedlem Jørgen Gram Hansen
henvendt sig til Tønder Kommune, for at få en aftale om, hvem der i fremtiden skal
vedligeholde de to klapsluser, som er i diget vest for sommerhusområdet Bolilmark.
Det er vigtigt, at klapsluserne altid virker.
Berørte lodsejere var indkaldt til møde, mandag den 27. marts 2017 kl. 9.30.
Mødested var ved den nordlige klapsluse.
Følgende deltog i mødet:
Jørgen Gram Hansen, bestyrelsesmedlem i Bolilmark Grundejerforening
Ejnar Jepsen, ejer af matrikel 131 Juvre, Rømø
Jørgen Marius Holm, ejer af matrikel 941 og 946 Juvre, Rømø
Carl Hermann Atzen, ejer af matrikel 845 og 1050 Juvre, Rømø
Susanne Bekker, Tønder Kommune, vandløbsmyndighed.
Naturstyrelsen ejer matrikel 1058 Juvre, Rømø, hvor den nordlige klapsluse er.
Naturstyrelsen deltog ikke i mødet, men er indforstået med, at der skal være adgang
til klapslusen, for at vedligeholde denne.

Oversigtskort, der viser klapslusernes placering.

Luftfoto 2016. Klapsluserne er markeret med røde prikker. De grønne tal er matrikelnumre Juvre ejerlav,
Rømø sogn. De røde streger er matrikelgrænser.

Jørgen Gram Hansen forklarede, at Bolilmark Grundejerforening har brug for, at
klapsluserne altid er virker. De er bange for, at forsikringen ikke dækker ved en
eventuel oversvømmelse, hvis ikke klapsluserne virker. Han fortæller, at de gerne vil
have mulighed, for at tage flodskarn og affald op foran klapsluserne, så de ikke
hindres i at kunne lukke op, når vandet presser på fra øst.
Jørgen Gram Hansen siger, at Bolilmark Grundejerforening også gerne vil rense
vandløbene op på strækningen fra klapsluserne til de vandløb, som skal føre vandet
mod vest, ligesom de også gerne vil vedligeholde overkørslerne, som er på de to
strækninger. På oversigtskortene nedenfor er med blå streg vist de
vandløbsstrækninger, hvor Bolilmark Grundejerforening foretager oprensning. De
grønne streger er de grøfter/vandløb, som skal føre vandet videre mod vest.
Der var enighed om, at de to vandløb, som skal føre vandet mod vest pt. ikke trænger
til oprensning (grønne streger). Lodsejerne blev oplyst om, at de har pligt til at rense
vandløbene op, hvis vandet fra sommerhusområdet ikke kan komme væk. Da
vandløbene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, skal der søges dispensation
inden der må graves. Det er de enkelte lodsejere, som skal søge hos kommunen.
I den forbindelse blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt en oprensning af vandløbene
kan have indflydelse på de støtteordninger, som lodsejerne har på arealerne. Der er
tale om enkeltbetaling og MVJ. Da det ikke er et lovområde, som kommunen er

ansvarlig for, kan vi desværre ikke udtale os om det. Derfor må lodsejerne selv tage
kontakt til de ansvarlige for ordningerne for at forhøre sig.
Med hensyn til adgangsforholdene, så har Naturstyrelsen mundtligt tilkende givet, at
de ikke har problemer med, at Bolilmark Grundejerforening færdes på arealet ved den
nordlige klapsluse. Ved den sydlige klapsluse, blev det aftalt med lodsejer Carl
Hermann Atzen, at gravemaskinen skal komme ind på arealet fra nord.
Det blev også aftalt, at fremmedlegemer, som Bilimark Grundejerforening tager op af
vandløbene, fjerner de fra arealerne, mens organisk plantemateriale må blive liggende
på arealerne.

Luftfoto 2016. Rød prik viser placering af den nordlige klapsluse. Blå streg viser den vandløbsstrækning,
som Bolilmark Grundejerforening renser op. Overkørsel er vist med ”call out”. Grøn streg viser vandløbet,
som skal føre vandet mod vest. Røde streger er matrikelgrænser.

Luftfoto 2016. Rød prik viser placering af den sydlige klapsluse. Blå streg viser den vandløbsstrækning,
som Bolilmark Grundejerforening renser op. Overkørsel er vist med ”call out”. Grøn streg viser vandløbet,
som skal føre vandet mod vest. Røde streger er matrikelgrænser

Det blev aftalt, at Tønder Kommune laver en afgørelse efter Vandløbsloven, hvor det
bliver fastlagt, hvem der vedligeholder klapsluserne og de vandløb lige nedstrøms
klapsluserne.
Med hensyn til adgangsforhold, kan kommunen ikke med Vandløbsloven stadfæste
vejret på arealerne. Hvis Bolilmark Grundejerforening ønsker at få tinglyst vejret til
arealerne, skal de tage kontakt til en landinspektør.
Der blev stillet spørgsmål til oprensningen af den store afvandingsgrøft, som ligger på
arealerne mod vest og som løber fra Lakolkstien i syd og så mod nord. Susanne
Bekker kunne oplyse, at Tønder Kommune, som vejdrift, er i gang med en plan for
oprensningen i 2017. Susanne forklarede, at kummunen søger om dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3 og derefter foretager oprensningen.
Som vandløbsmyndighed har hun oplyst vejdrift, at de skal skrive til alle berørte
lodsejere, for at orientere om forløbet og for at lave en aftale for den kommende
vedligeholdelse af vandløbet.
Ejnar Jepsen fortalte, at han havde talt med Kaj Nielsen (tidligere vejformand i
Skærbæk Kommune). Kaj Nielsen fortalte, at Skærbæk Kommune havde vedligeholdt
vandløbet som offentligt, ved at passe det/rense det op hvert 2. eller hvert 3. år.
Ejnar Jepsen forklarede, at grunden til at det ikke var blevet optaget som offentligt

var, at så skulle der hegnes langs vandløbet og det ville være for farligt for
kreaturerne i højvandssituationer.
Susanne Bekker har givet disse oplysninger videre til Tønder Kommunes vejdrift.
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