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Bjørnkærgrøften ved Hornsyld er et offentlig vandløb med et gældende regulativ. Vandlø-
bet er på den første strækning, cirka 1,5 km, rørlagt og forløber herefter i cirka 3 km i et 
åbent forløb til sammenløbet med Smedebækken.

Der har siden ’12-’13 været enkelte henvendelser fra 2 lodsejere langs den rørlagte del 
af Bjørnkær grøften omkring oversvømmelser, når det havde regnet meget. 

I sommeren ’16 modtog Hedensted Kommune et erstatningskrav på tabt afgrøde grundet 
påstand om misligholdelse af rørledningen og dermed regulativet. Hedensted Kommune 
igangsatte en tv-inspektion af hele røret fra det bliver offentligt til udløbet i det åbne 
vandløb. Denne viste, at røret på hele strækket har det godt og er i god stand. Det ene-
ste var nogle uhensigtsmæssige hugninger undervejs uden, at disse dog betyder noget 
for vandafledningsevnen.

Jf. flere domme kan en kommune ikke gøres ansvarlig for oversvømmelser, der skyldes 
overbelastning af rørledninger. Anmodningen om erstatning blev derfor afvist, men sam-
tidig opfordrede administrationen lodsejerne til at overveje, om der skulle laves et regu-
leringsprojekt på rørledningen.

Jf. §32 i vandløbsloven er en helt el. delvist omlægning af et offentligt rørlagt vandløb en 
regulering, der skal betales af de parter, der har nytte af rørledningen. Derfor kan kom-
munen ikke selv starte en sådan proces op medmindre, der er tale om situationer, hvor 
regulativet ikke er overholdt.

I marts 2017 anmodede 2 lodsejere Hedensted Kommune om at starte en sådan proces. 
Vi har siden indhentet 2 tilbud på projektering mv. fra rådgivere, og derfra valgt det bil-
ligste.

Ved et møde på Hedensted Rådhus, med de 2 lodsejere og en jurist fra Bæredygtig Land-
brug, blev tilbuddet fremlagt sammen med oplægget til en ny kommuneplan for området, 
der formodentlig vil indebære en flytning og åbning af grøften.

På mødet udtrykte begge lodsejere stadig ønske om, at vi satte reguleringsprojektet i 
gang.

Administrationen har herefter afholdt indledende og ikke forpligtigende møde med rådgi-
ver.


