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Bilag 11.0 
 
 
 
Notat om udtørring af Hundsø og afvandingstiltag i Hundsø.  
 
 
Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til retablering af Hundsø i Hundsø Landvin-
dingslag. 
 
Perioden før 1866 eller 1870. 
Hundsø's afvandingshistorie foreligger beskrevet ved en række artikler og dokumenter, der omfatter 
landvæsenskommissionsprotokoller, justitsprokoller, amtspapirer, avisartikler, afvandingskommissions-
kendelser, protokoller for Hundsø Afvandingsselskab og for Hundsø Landvindingslag m. fl. Materialet 
er samlet og beskrevet af Niels Vestergaard Larsen, blandt andet i artiklen: Udtørring af Hundsø, hvor-
fra de fleste oplysninger er hentet. I sammendrag kan handlingsforløbet, der fører frem til den endelige 
beslutning i 1866 om gravning af en kanal østpå til fjorden, ”Hundsø Kanal”, hvorved Hundsø’s udtør-
ring realiseres, beskrives i overskrifter med en række udpluk og sammendrag fra diverse dokumenter, se 
evt. Udtørring af Hundsø v. Niels Vestergaard Larsen (punkt 1-22).  
 
Overskrifter fra Hundsø’s udtørring. 

1 Landsbyfællesskabet I 1700-tallet. Gårdene ligger samlede i landsbyen. Selvejergaarde og 
fæstegaarde har mange jordlodder liggende spredt på landsbyens marker og dyrkningen 
nødvendiggjorde regler for fællesskabet.  Eksempel herpå er Grande og Videbrev for 
Ejerslev By fra den 23. dec. Anno 1737, som 14 navngivne Ejerslev Bymænd lod produce-
re til Læsning, Paaskrift og Protokolering, se bilag 1. Der foreligger et lignende Grande og 
Videbrev for Sejerslev By. 
Landsbyfællesskabet i Nordvestjylland er beskrevet af Steen Busck:  
Hvad er landsbyfællesskabet? Til indledning gør han klart, hvad  han forstår ved landsby-
fællesskabet: Det var for det første med 1700-årenes egen betegnelse et ”jordfællesskab”. 
Landsbyens tilliggende opfattedes som et fælles ressourceområde, som hver husholdning 
havde sin bestemte part i. En del af tilliggendet var direkte fællesarealer, dvs. gadejord, 
overdrev, kær, moser og eventuel skov. Resten udgjordes af tofterne og agerjorden, som 
var målt ud i jordlodder og fordelt på de enkelte husholdninger. Den måde, agrene var 
fordelt på i det enkelte fald, kaldes for landskiftet. For det andet var det et dyrkningsfælles-
skab eller bedre: Et driftsfællesskab. Man drev agerbrug, kvægavl og anden håndtering 
efter fælles retningslinier og aftaler og undertiden i direkte kollektive arbejdsprocesser. De 
fælles retningslinier for agerbruget, som også i høj grad berørte kvægavlen, benævnes 
dyrkningssystemet. Man må således skelne mellem jordfællesskabet, herunder landskiftet, 
på den ene side og driftsfællesskabet, herunder dyrkningssystemet, på den anden. Skønt 
disse to sider af fællesskabet oftest var snævert forbundne, kan man ikke altid slutte fra en 
bestemt jordinddeling til et bestemt dyrkningssystem og omvendt. 
 

2 De store Landboreformers tid i slutningen af 1700-tallet med udskiftningen af Landsbyer-
nes marker og jorder var begyndelsen til en række fremskridt. Selvejet vandt frem, idet 
mange fæstegaarde efterhånden blev købt fri fra herregårdene. Mange frikøbte gaarde blev 
igen delte, hvorved for eksempel ”Vanggaarde” opstod og mange mindre husmandssteder 
blev ligeledes oprettet. Alle gårdene blev ved udskiftningen tildelt såvel englodder til hø-
bjergning som et tørvelod i mosen til brændsel. 
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3 1778, den 22. febr. Sendte amtmand Hauch i Thisted en indberetning til Cammer Colle-
giet, hvori han beretter om et brev fra pastor Westenholz i Sejerslev: 
I det Aar jeg haver været Præst i Seierslev, haver jeg søgt at opmuntre mine Sognemænd til 
et og andet nyttigt, og der er virkelig skeet følgende Forbedring: - De Byer Seierslev, Hes-
selbjerg, Eierslev samt ogsaa Schierbeck ejer samtlige et stort Kiær Norden for Hundsøe, i 
dette Kiær er et Forraad af gode Tørv til at brænde og til at smedde ved, - i det mindste 
paa et Millenarium (tusind aar), men af denne herlige Skat graves Intet, saasom der er alt-
for meget Vand……………. 
………..Jeg haver ogsaa opfordret mine Sognemænd til at aflede een Alen Vand eller to af 
Hundsøe, - denne Søe haver i sin nuværende Tilstand 9 eller 10 Alen dyb Vand*, - saa det 
derved liggende Kiær kan blive noget mere tør. Til den Ende haver ogsaa Eierslev Mænd 
renoveret en gammel tilgroet Landaae paa den østre Side af Kiæret, fra Søen til Fiorden, 
omtrent en stærk Fierdingvej i Længden, og Seierslev Mænd renoverede nogle smaa Ren-
der i Kiæret for samme Aarsag, som for mange Aar siden var tilgroede…….. 
…………..den elendige Vane, at enhver vil grave Tørv i sit eget Skifte, skal snart giøre 
bemelte Kiær unyttig for Efterkommere, baade i Henseende til Tørve- og Høavl, men 
saadant sker dog ikke efter mit Sind eller med mine Raad, men jeg maa lade det ske, saa-
som min Autoritet ikke er stor nok til at forene saa mange Lodsejere og Fæstere, jeg maa 
være glad, at Værket er kommen saa vidt. Dersom imidlertid Vedkommende, høje eller 
lave, skulle forlange det, saa vil jeg fremlægge en Plan, hvorledes omtalte store Kiær, baade 
af os og Efterkommere, for bestandig med Fordel kan bruges, saavel i Henseende til 
Høavl som Tørveskjær, og tilbyder jeg mig selv at udføre - dog med fornøden Assistance 
af Arbeide - den physiske og mechaniske Del af samme Plan, saa lover jeg ogsaa, at mit 
Forslags Execution ej skal koste mine Sognefolk mere end 10 a' 12 Dages Arbeide samt en 
Bro i Vasen, som ved Hesselbjerg løber tvert over Kiæret og der forhindrer alt det Vands 
Frafald, som kommer ned fra Søen. 
 
* Det er mere sandsynligt, at Hundsø’s Tilstand i 1778 er 9 eller 10 Fod dyb vand (jf. rap-
portens afsnit 2.0). 
 

4 1791, den 16. og 17.september blev paa et fællesmøde, ved mellemkomst af Landvæsens-
kommissionen, vedtaget foranstaltninger til forbedring af vandets afledning fra Hundsø.  
- "Fra Sønderkær gaar en Rende sønderpaa igennem Poul Larsens Lod, hvilken Rende 
samtlige Byens Beboere tager Del i at oprydde og siden at vedligeholde. Fra første Gang 
skal dette Arbeide foretages og forsvarlig fuldføres inden 14. Dage fra idag. Hvem som 
enten udbliver fra dette Oprensningsarbejde eller siden fordærver Groben (grøften) med 
Opfyldning, skal derfor straffes med Udpantning af 24 Skilling, i første Tilfælde, og i sidste 
Tilfælde straffes som Skaden er til. - Det er Videre bestemt, at der til Vester- og Nordre 
Kærs Udgravning skal gaa en Rende vesten om den vestre Søholm til nordøst Hjørne af 
Thuedeel (Tvedel), hvorfra denne Rende følger det gamle Bækkeløb nordpaa til Fjorden. 
Denne Rende skal gøres 3 Alen bred og 2 Alen dyb. Hvilket Arbejde inden 10 Dage fra i 
dag forsvarlig forrettes af samtlige i Kæret Deeltagende, tilligemed Niels Gruud. Og skal 
det forholde sig med Straf for udeblivelse ligesom ved forrige Rende er bestemt. Og er det 
endvidere vedtaget, ifald Arbejdet ikke første Gang kan gøres saa fuldkommen som behø-
ves, da skal Ovenmeldte atter oprense Renden, og saa atter igen indtil den faar sine 2 
Alens Dybde. De Mænd, over hvis Lodder Renden gaar, skal saa for Eftertiden vedlige-
holde, - hver saavidt sin Lod gaaer, - og tager Hesselbjerg Beboere Deel i dette Arbejde og 
Rendens Vedligeholdelse, forsaavidt Samme grænser til Hesselbjergs Ejendomme". 
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5 1797, Ejerslev den 4de August. Brev fra Thomas Krøll til Amtmanden. Udførelse af Ren-
den til Norder- og Vesterkjærs udgravning, som skulle udgraves straks i september 1791, 
skete ikke og 12te Oktober 1792 blev givet en yderligere Resolution derom af Amtmand, 
Hr. Conferentsraad Hauch. Efter denne Resolution har Bymændene i Ejerslev og Hes-
selbjerg hver sat sin part af denne Rende i Stand, undtagen to lodsejere. Thomas Krøll 
erklærer sig villig til at besørge Arbejdet gjort for Betaling, at lade manglende Arbejde ud-
føre paa de skyldiges Regning. 
 

6 1798, den 5te Juni, forsøgte Forligelseskommissionen at mægle mellem de implicerede 
parter, efter skriftlig klage fra Laurits Krogh af Ejerslev over Thomas Krøll med flere, som 
grænser med deres Fælleslodder til Laurits Krogs fælleslod, hvor Vandet skal have Løb fra 
Friisbæk-Rende igennem Poul Damgaards Fælledslod, - vægrer dem ved at kaste Grøfter 
til Vandets Udløb fra neden af, saa Vandet detsformedelst oversvømmer Fælledet og for-
bemeldte Laurids Kroghs Lod.   

7 1821, den 30. juli Brev til Hr. Amtmand Faye fra Lars Krogh og Poul Nielsen i Ejerslev, 
om at bifalde og befale til Beboere i Ejerslev, hvis lodder støder til renden eller aaen, at 
aaen maatte vorde oprenset. 
 

8 1822, den 3. sept. Brev fra herredsfoged Rummelhoff til amtmand Fay, hvor han spørger 
til den forrige aar indgivne klage. 
 

9 1823, den 30. juli var Landvæsenskommissionen forsamlet i Vester Hunderup By for iføl-
ge skrivelse fra By og Herredsfoged Rummelhoff af 7. juni, at udkaste Plan til en tilgroet 
Aaes Oprensning fra Hundsø til Limfjorden og for at bestemme det fornødne med Hen-
syn til Afledning af Vand, der beskadiger saavel Sejerslev som Ejerslev Sognes Jorder. 
- Foreløbig maa anmærkes, at Sejerslev og Ejerslev Sognes samtlige Beboere har enten 
Tørveskær eller Enge grænsende til Aaløbet, og at sammes Oprensning derfor synes at 
være af lige Vigtighed for begge Sogne, - dog findes nogle enkelte Husmænd og Gaard-
mænd i begge Sogne, som aldeles ingen Ejendom har i Kæret og Engene, og som derfor 
ikke til Dagens Forretning var indvarslede. Disse vil naturligvis ikke kunne paalægges no-
gen Deltagelse, i et for dem unyttigt Arbejde. 
- For at gøre sig desto nøjere bekendt med Aaløbet berejste Kommissionen Samme og 
befandt Aaløbet i sin hele Strækning at være for smalt, til tilbørligen at kunne aflede Van-
det fra Søen. - Oprensningen bør derfor tage sin Begyndelse fra Lars Poulsens Lod, og 
følge den Retning den nu har lige til (Krog-Eng) i Niels Vestergaards Lod, men herfra gør 
den mangfoldige uregulære Bugter, der standser Vandets Afløb, og bør derfor oprettes 
saaledes: - at den gennemskærer Øster-Bro omtrent paa Midten, og drages derfra i en lige 
Linie til Bro-Ager, herfra bøjer den sig atter noget vestlig i det gamle Vandløb indtil den 
naar Lars Krogs Lod, men da denne Lodsejer paa egen Haand har forlagt (flyttet) det gam-
le Vandløb, for at forskaffe sig en Skelgrøft imellem ham og hans Nabo, og derved foran-
lediget, at Vandløbet har faaet en betydelig Bugt og Forlængelse, saa bør det nye Vandløb 
igen opskæres efter en lige Linie, omtrent efter det gamle Vandløbs Retning, lige til udfor 
Lars Kroghs Markhus. Her løber den ind i Heden og drejer sig i utallige smaa Bugter ned 
til Fjorden. Disse bugter kan uden kendelig Fornærmelse for nogen Lodsejer rettes, og bør 
derfor gennemskæres og Grøften saavidt muligt drages lige ned til Fjorden, - dog efter den 
Hoveddirektion (retning) den nu har. 
- I henseende til Vandløbets Bredde blev bestemt, - at Samme fra Søen til Krog-Eng skal 
være 4 Alen i Bredden, og paa de højeste Steder i det mindste 1½ Alen i Bunden. - Fra 
Krog-Eng og til Heden bliver den ½ Alen bredere, for at kunne modtage tilstrømmende 
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Vand fra de omkringliggende Bække og Enge. - Og igennem Heden bliver den atter ½ 
Alen bredere, eller i det hele 5 Alen. Hvorimod dens Dybde næppe behøver at være over 
½ Alen, undtagen hvor den gennemskærer een eller anden højere Brink. - Overalt kan 
Dybden, uden foregaaende Nivellation, paa ingen Maade nøjagtig bestemmes, men en 
fornuftig Bestyrer af Arbejdet vil let af Strømmens Løb under Arbejdet kunne skønne, 
hvad Dybde der behøves for at forskaffe Vandet, der allerede har tilstrækkelig Fald, for-
nøden Afløb. 
- Da det med hensyn til Tørvegravningen vil være skadelig ganske at udlede Vandet fra 
Tørvemosen, ligesom ogsaa Engene berøvet Vandet derved ville lide, saa fandt Kommis-
sionen det nyttigt for Lodsejerne at opføre 3 Stigborde i det omhandlede Vandløb, nemlig: 
- Et ved den Bro, som bliver at anlægges paa Vasen, Østerbroe-Vase kaldet. - En anden 
ved Broager, hvorved Engene kunne sættes under Vand. - En tredie ved Heden. - Disse 
Sluser bekostes af dem, der har Nytte af Vandets Opstemning: -………….. 
……….- I Henseende til Grøftens Opkastning blev vedtaget: - at samtlige de i omhandle-
de Enge og Kær lodtagne Bønder, saavelsom Sognepræsten, bør deltage i Gravningen 
efter enhver Hus og Gaards Hartkorn. Til hvilken Ende Grøftstrækningen efter foranførte 
Bestemmelser først bliver at afsætte af Sognefogderne for Sejerslev og Ejerslev, og deref-
ter at opmaale og repartere (fordele) paa begge Sognes Hartkorn, saaledes at alle Lodsejere 
faar pro qvota (forholdsvis) lige meget………… 
……..- Arbejdet tager sin Begyndelse saasnart Kornhøsten er forbi, og skal være tilend-
bragt inden næstkommende Aars Sct. Hansdag. 
- Da intet videre i Dag var at afhandle blev Forretningen sluttet og med Kommissærer og 
samtlige tilstedeværende Lodsejeres Underskrifter bekræftet. 
 

10 1835, den 21. april. Blev Morsø Herreders Forligelseskommission sat og da foretaget i 
sagen: Peder Søndergaard m. fl. Mod Hr. Proprietær Stadel til Ullerup.  
Baggrund.  Uddybningen og reguleringen af søens afløb nordpaa til fjorden bevirkede, at 
vandstanden i Søen efterhaanden sank og derved opstod der frodige enge, - tilsyneladende 
mest ved søens vestlige side, hvor søen havde den ringeste dybde. Disse indvundne arealer 
tilfaldt godsejer Stadel, der var ejer af søen. Dette skabte en del misundelse hos lodsejere, 
udfor hvis lodder disse enge efterhaanden opstod, og i 1835 klagede gaardmændene Peder 
Søndergaard, Peder Krogh, Anders Christensen samt husmændene Peder Salomonsen af 
Sejerslev og Jørgen Jensen af Eierslev til amtmanden over, at disse arealer overtoges af 
Stadel, og de gav udtryk for, at de ikke mente han havde hjemmel (retsmæssig grundlag) til 
en saadan overtagelse.     
Hr. Stadel til Ullerup og Sø var personlig mødt.  
- De mødende blev saaledes forenede: - at Hr. Proprietær Stadel aldeles renuncerer (giver 
afkald) paa hele sin Græsningsret i Hundsø - paa Vilkaar, at samtlige til bemeldte Sø stø-
dende Lodsejere deltager i Forening med Hr. Stadel, - der nu, forsaavidt hans Ejendomme 
(fæstegaarde) støder til Søen, deri bliver Græsningsberettiget, - i de Omkostninger der 
foranlediges ved at udtørre Søen, og erholder samtlige tilstødende Lodsejere ved Søens 
Udtørring Ejendomsret over den Del af Grunden, der støder op til deres nuhavende Lod-
der ud til midtstrøms i Søen.  
- Angaaende Søens Udgravning blev samtlige mødende forenede om: - at dette Arbejde 
skal ske ved en Grav, der kastes ud fra nordre Ende af Søen, - men skulle denne ikke fin-
des tilstrækkelig til Vandets Afløb, skal en Grav kastes østerud fra Søen, - og skulle disse 
Grave være saa dybe, som det findes nødvendigt til Vandets Afløb. De herved medgaaen-
de Omkostninger betales af samtlige tilstødende Lodsejere i Forhold til Størrelsen af de 
udlagte Lodder og sammes Bonitet, til hvilket sidste der fornemmelig bliver at tage Hen-
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syn. Til at bedømme Loddernes Bonitet forenedes samtlige Lodsejere om, efter nærmere 
Aftale, at give Møde paa Aastedet og der, mellem dem selv indbyrdes, bestemme Lodder-
nes Bonitet, eller og paa hvad Maade Omkostningerne skal fordeles. Skulle Lodsejerne 
ikke herom blive enige, da udmeldes af disse 2de Mænd, nemlig en af Hr. Stadel og en af 
de øvrige Lodsejere, til i det omtvistede Tilfælde at afgive deres Bestemmelse.  
Det var i sandhed en storslaaet gave F.H.Stadel hermed gav lodsejerne, der havde jord 
stødende op til søen, - i alt ca. 200 tdr.land, som dog endnu var dækket af vand. – Det var 
dog paa den betingelse, at de i fællesskab skulle lade søen udtørre og dele omkostningerne 
i forhold til det areal, de hver især kunne tilkomme i den udtørrede sø. 
 

11 1836, den 27de Juli. Man fik fat i en landmaaler og gik igang med at udskifte (fordele) søen 
imellem de lodsejere, som efter forligets ordlydende var berettiget til at faa del i den til sin 
tid udtørrede søbund, og 27. juli 1836 udstedte man kvittering til landinspektør Gylding 
for udført arbejde: - "Ved den af Landinspecteur Gylding over Hund Søe nu foretagne 
Udskiftning, erklærer vi os fornøiede og forbinder os herved til at vedligeholde de Skjel 
som nu ved ham er satte i og ved bemeldte Søe, deels med Steen og deels med Pæle, alle 
steder, hvor dette kan ske.  -  Sejerslev den 27de Juli 1836. Signeret F. H. Stadel og 16 
lodsejere. 

12 1840, den 19. dec indleder Sejerslev Fattigkommission en retssag mod de foregangsmænd, 
der havde foranlediget, at godsejer Stadel havde afstaaet ejendomsretten til søen.  
Godsejer Stadel havde gennem aarene tilladt og set igennem fingre med, at sognets fattige 
havde afbenyttet de arealer til græsning, høslet, tørvegravning og rørhøst, som ved den 
tidligere bedre afledning af vandet fra søen var blevet frilagte, men hvor fattigkommissio-
nen nu risikerede selv at maatte til at skaffe de fattige erstatning for denne afbenyttelse. 
Fattigkommissionen tabte sagen ved herredsrettens dom af 8. maj 1841, men indankede 
den til afgørelse ved landsoverretten. 

13 1842, den 4. april blev af den Kongelige Landsoverret i Viborg afsagt Dom i sagen Fattig-
kommissionen for Sejerslev Pastorat contra Gaardmand Peder Krogh af Sejerslev m. fl.  
Denne dom sagde tydeligt, at godsejer Stadel førhen havde ejendomsretten til hele søen 
samt den ved den forbedrede afvandig fremkomne udtørrede "sølanding", og han saaledes 
var i sin gode ret til at forære søen til lodsejerne paa vilkaar, at de skulle lade den udtørre. 
Skønt denne udtørring endnu ikke 5 aar efter overdragelsen "paa grund af naturhindrin-
ger" havde fundet sted, skønnede landsoverretten, at lodsejerne havde hjemmel og ret til at 
forbyde sognets fattige den hidtidige afbenyttelse af sølandingen………………. 
………….Diskussionerne har sikkert gaaet højt en del aar, men den døde dog efterhaan-
den hen, som det gik op for folk, at lodsejerne ikke kunne enes om at faa udtørringen 
fuldført. En del, især Ejerslev bønderne, mente, at de ikke ville havde gavn af at faa mere 
jord, som først skulle opdyrkes, og det desuden kun ville medføre besværligheder og ud-
gifter, naar de skulle foretage udvidelse af bygninger og besætning for at kunne anvende 
avlen fra de nyindvundne arealer. 
 

14 1846, den 1. Juli blev afholdt et Landvæsenskommissionsmøde i Sejerslev af Amtmanden, 
Kammerherre Baron Rosenkrantz og Landvæsenskommissær, Kammerraad Fjeldgaard, 
hvorimod den anden tilkaldte Landvæsenskommissær, Kammerherre Ravn var udebleven, 
- som det forventes, fordi han har været forhindret i at komme over Sundet. Det var ejer-
ne af tørvemoserne ved søens nordre ende, som gerne ville have søens udtørring standset, 
der lod indkalde til landvæsenskommissionsmødet. 
Der blev ogsaa fremlagt en Udskrift af en den 30te Juli 1823 afholdt Landvæsenskommis-
sions Forretning, - som angaar det samme emne.  
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- Efter at de idag mødende var gjort bekendt med denne Forretnings Indhold, og Kom-
missionen derhos havde gjort dem opmærksom paa, at det Spørgsmaal, som idag skal af-
handles, nemlig hvorvidt den da vedtagne Opgravning kan antages at være til Skade for 
Ejerne af Tørveskifterne, og forså 
vidt som følge heraf den ved den nævnte Forretning bestemte Vandgrøft fra Hundsø ud 
til Fjorden bør opkastes eller ikke, synes afgjort ved den i samme Forretning tagne Be-
stemmelse, at der paa flere angivne Steder skal opføres Dæmninger for at holde paa Van-
det, til de Tider da det ikke gør Skade, til Fordel saavel for Tørveskifterne som for Eng-
lodderne, gik man over til at undersøge den ovennævnte Vandlednings Tilstand paa selve 
Aastedet. 
- Kommissionen fandt ved denne Undersøgelse, at Vandgrøften paa de fleste Steder træn-
ger til Oprensning i Henhold til den ældre Forretning, hvori man ikke fandt Anledning til i 
saa Henseende at gøre nogen Forandring. Derimod fandtes intetsteds anbragt, de i den 
ældre Forretning omhandlede Dæmninger, forsynede med Sluser for at tilbageholde Van-
det, hvilke Kommissionen dog maatte anse for Særdeles hensigtsmæssige, da derved for-
mentlig den nu opstaaede Klage, over for stærk Udstrømning af Tørvemoserne, bedst og 
rigtigst ville kunne afhjælpes. 
- Ved Forsøg paa at tilvejebringe en mindelig Forening mellem de tvende Parter, hvoraf 
det ene paastaar Vandet afledet, og det andet ønsker samme tilbageholdt, blev det derpaa 
endelig vedtaget, - at Dæmninger med Sluser, som de omhandlede, skulle opføres paa 3 
Steder i Vandløbet, nemlig: -  nr. 1, i Anders Christian Larsens Lod ved den saakaldte 
Søeholm, 5 favne norden for Skellet mellem denne og Christian Larsens Lod. - nr. 2, i 
Christen Poulsens Lod paa første Sted. - nr. 3, 18 favne sønden for den saakaldte Øster-
brovase. - Disse Dæmninger opføres under Tilsyn ad 2de af hvert Ejerlaug udvalgte Mænd 
og bekostes af alle Lodsejere, som haver Lodder ovenfor Dæmningen ved Østerbro Vase, 
i Forhold til deres Lodders Størrelse. 
Det vedtoges derhos, at de nævnte 3 Sluser skulle sættes hvert Aars 1. November og træk-
kes paafølgende 15. Maj, og ville Mændene saaledes have at paase, at Dæmninger og Sluser 
i Aar er færdige inden den Tid, de skal sættes, nemlig den 1. November. - Da Hensigten 
med disse Dæmninger er at holde Vandet i den tid, da saadant ikke vil være til Skade for 
Tørv eller Engbjærgning, følger ogsaa heraf, at det i den Tid Grøften maa være lukket, er 
enhver tilladt at opstemme Vandet for sin egen Lod, saameget som han ønsker, hvorimod 
alle Hindringer for Vandets Afløb i Hovedgrøften skal være borttaget i den Tid, denne 
skal staa aaben, nemlig fra 15. Maj til 1. November, ligesom iøvrigt der med dette Vand-
løbs Oprensning bliver at forholde ganske i Overensstemmelse med den ældre Forretning 
af 30. Juli 1823. 
 

15 1855, den 12. Juni afholdes et Landvæsenskommissionsmøde i Ejerslev By på foranled-
ning af 5 lodsejere i Sejerslev. 
Sølodsejerne paa vestsiden af søen, der var de mest fremskridtsvenlige, og som havde faaet 
mest ud af sænkningen af vandstanden i søen, - da det viste sig, at søen var grundest ved 
den vestlige side og derfor afgav mest land her, - havde endnu ikke opgivet at faa søen 
endelig udtørret, og de prøvede igen, ved at indkalde til ovennævnte landvæsenskommissi-
onsmøde i Ejerslev den 12. juni 1855. 
- Efter at indholdet af en række Dokumenter var meddelt de Mødende, blev der efter Re-
qvirenternes Ønske forelagt samtlige disse det Spørgsmaal, hvorvidt de var villige til En-
hver, i Forhold til sin til Søen stødende Lods Størrelse, at deltage i Bekostningen ved Sø-
ens Udgravning mod Nord eller mod Øst, efter de forelagte Planer, - men da erklærede de 
alle enstemmigt, med Undtagelse af de 5 Reqvirenter, at de ikke var villige til at tage Del i 
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denne Bekostning. Kommissionen tilspurgte de 4 tilstedeværende Reqvirenter, den 5 
Thomas Krogh var ikke mødt, hvorvidt de havde besluttet, uden Deltagelse af de øvrige 
tilstedeværende Lodsejere selv alene for egen Bekostning at foretage Søens Udgravning 
enten mod Nord eller Øst, og da de hertil erklærede, at de ikke var tilsinds alene at udrede 
Bekostningen, naar ikke de øvrige Lodsejere kunde tilpligtes at deltage heri i Forhold til 
det Areal, som de indvandt, saa skønnede Kommissionen ikke, at der for Tiden kunne 
virkes videre til dette Foretagendes Fremme. ……………… 
- Hvis det omhandlede Udtørringsforetagende nogensinde skal kunne ventes fremmet, 
hvilket Kommisssionen i og for sig maatte anse for gavnligt, da et betydeligt Areal af over 
100 Td. Land Eng og Mose derved vil kunne indvindes, fornemmer man, at dette kun kan 
ske saaledes, at en ny Udskiftning foretages af det Areal, som under Tingenes nuværende 
Forhold endnu staar under Vand, hvilket man saaledes maatte anbefale til Reqvirenternes 
nærmere Overvejelse og Foranstaltning. 
 
Der var tilsyneladende opstaaet en misundelse hos lodsejerne paa østsiden mod de mere 
heldige paa vestsiden, hvilket de nu beviste ved at slaa bremserne i og pure afvise at ville 
være med til en endelig, afsluttende udtørring af søen. Landvæsenskommissionen, der ind-
saa det nyttige i at faa søen udtørret, kunne heller ikke faa dem med paa, at initiativtagerne 
for egen regning lod søen tørlægge, og de andre saa, efter søens udtørring ved uvildig tak-
sation af de indvundne arealer, skulle betale, som de hver især havde faaet gavn og nytte af 
udtørringen.  
- Hermed syntes efterhaanden alle muligheder udtømte for at faa søen udtørret inden for 
en overskuelig fremtid.    tanken var dog ikke glemt, og tiden arbejdede for initiativtagerne, 
som havde opnaaet myndighedernes bevaagenhed. Efter 1864, hvor Sønderjylland var 
tabt, og Enrico Mylius Dalgas havde udtalt de bevingede ord: "Hvad udad tabes, skal ind-
ad vindes", fattede man atter mod at forsøge sig. Initiativtagerne var nu udskiftet paa nogle 
pladser, og der var kommet et par "tunge drenge" udensogns fra samt nogle "overløbere" 
fra østsiden af søen. Der blev nu indhentet overslag hos sagkyndige, over omkostningerne 
ved søens udtørring, efter 2 forskellige modeller. Man allierede sig med prokurator Lykke i 
Thisted, der havde et par trumfkort i ærmet mod de modvillige, og saaledes var alt velfor-
beredt, da man den 14. december 1866 indkaldte til et møde hos Søren Overgaard i Dam-
gaard i Ejerslev.  
 

16 1866 den 14. December Formiddag Kl. 10 mødte Landvæsenskommission, bestaaende af 
Herredsfoged Seydevitz som Formand og Landvæsenskommissærerne, Kammerraad 
Knudsen til Ulstrup og Kammerraad, Amtsvejinspektør Buchhave i Thisted, i Søren 
Overgaards Gaard i Ejerslev for, ifølge Rekvisition af Kammerraad, Prokurator Lykke i 
Thisted, som Befuldmægtiget for en Del Lodsejere i den i Sejerslev og Ejerslev Sogn i 
Morsø Nørre Herred beliggende Sø, Hundsø kaldet, at tage Bestemmelse angaaende den 
af Rekvirenterne attraaede Udtørring af bemeldte Sø, og med hvad derved maatte antages 
at staa i Forbindelse.  
Det anføres, at grunden til, at mange har modsat sig udtørringen muligvis turde ligge i, at 
der ikke tidligere har været tilvejebragt tilstrækkelige Oplysninger om den heldigste Ret-
ning for Udløbskanalen eller Overslag over Bekostningerne, og tildels at de Modvillige er 
blevet støttet af Lodsejerne i de norden for Søen beliggende Mose og Engdrag, som har 
modsat dem en tilstrækkelig dyb Kanal ad den Vej, idet de antog, at en saadan ville udtørre 
deres Moser og Enge mere end ønskeligt. Som følge heraf har mine Mandanter (de som 
har givet Fuldmagt) ladet foretage nøjagtig Nivellement og Overslag over Kanalen, ved 
begge de Veje, som forliget bestemmer, og da det deraf fremgaar, at den nordre Vej er 
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omtrent dobbelt saa kostbar, som den østre med 1 Gang 45 Graders Skraaning, hvilket 
maa anses tilstrækkelig, saa vil man nu, foruden at undgaa at komme i Berøring med de 
Lodsejere, hvis Moser ligger Nord for Søen, erholde en langt billigere og bedre Kanal ved 
at gaa imod Øst, da bunden der er langt fastere at arbejde i, hvortil kommer, at der til Ka-
nalen kun vil medgaa omtrent det halve areal.  
Det var især to forhold, der afgjorde, at denne endelige beslutning om søens udtørring nu 
kunne vedtages uden større sværdslag.  
Det første var, at de fremlagte planer og overslag viste, at en afvandingskanal østpaa fra 
søens søndre ende til fjorden var langt den billigste løsning (se nedenfor) samtidig med, at 
man, ved at lave en dæmning over den gamle afvandingsgrøft i søens nordre ende, afskar 
samtlige lodsejere i tørvemosen fra at gøre indsigelse, da de nu ikke længere kunne paastaa, 
at uddybningen af det gamle afløb nordpaa ville udtørre deres tørvemose, da en saadan 
uddybning nu ikke længere kom paa tale.  
Det næste var prokurator Lykkes fremsatte paastand om, at de lodsejere langs søen, der 
modarbejdede en udtørring, faktisk ingen ejendomsret havde til de indtil dato indvundne 
arealer i den tidligere søbund, og de, saafremt de ikke opfyldte Stadels betingelse fra 1835 
om søens udtørring, faktisk burde fradømmes disse indvundne arealer igen.  
Det var nok ikke lige hvad modstanderne havde tænkt sig, og de følte, at sagen nu var kørt 
derop, hvor den ikke taalte mere, og en afgørelse skulle træffes, - og saa vælger man jo 
som regel den mindste af to onder, - og derfor kunne afgørelsen om den endelige udtør-
ring af Hundsø træffes i enighed. 
Overslag ved paatænkt afledning af vandet fra Hundsøes vestre ende, nordefter i Linien 
langs det gamle Vandløb ud til Limfjor-
den……………………………………………………..………………12.200 Rd. 
Overslag ved paatænkt afledning af vandet fra Hundsøes østre del i Skellet mellem Ejers-
lev og Vester Hunderup Marker og ud til Limfjorden (Såfremt skraaning skal have 1½ 
Gangs hældning)..…8.600 Rd. 
Overslag ved paatænkt afledning af vandet fra Hundsøes østre del i Skellet mellem Ejers-
lev og Vester Hunderup Marker og ud til Limfjorden (Såfremt skraaning kun gives 1 
Gangs hældning)..…6.500 Rd. 
 

17 1867, den 21/2 Morsø Avis: Licitation over Jordarbejde m.m. 

18 1867, den 4/4 Morsø Avis: Kanalarbejdet ved Hundsø paabegyndes den 8de April 

19 1867, den 25/5 Morsø Avis: Jordarbeidere søges, naar de snarest melder sig ved Kanalen 
fra Hundsø. – Daglønnen er 1 Rd. 

20 1868, den 18/8 Morsø Avis: Udtørringen af Hund Sø er nu sin Fuldendelse nær, idet det 
efter Udtapningen tilbageblevne Vand gjennem Render bliver samlet og bortført af Søens 
Bund. Størsteparten af det indvundne Areal, der udgjør 220 Tdr. Land, er af fortrinlig Be-
skaffenhed, og paa mange Steder er der Mudder indtil en Dybde af 9 Alen. Naar Foreta-
gendet er færdigt vil Udførelsen deraf have kostet henved 17.000 Rd. - hvad der maa an-
sees som billigt for et Areal, som det indvundne. 

21 1868, 28.sept. Oversigt og forslag over dæmningen i den nordre ende af Hundsø.  
Konditioner hvorefter Dæmningen skal opføres i den nordre Ende af Hundsø. 
 
1:Dæmningen skal opføres langs i Jens Christensens Lod, langs med Mads Thøgersens 
Skifte og i lige Linie øst paa over Poul Chr. Jensens Lod mod hans Lergrav. 
2:Den skal opføres i Højde efter de Pæle, der er nedsat i Linien, hvor Dæmningen skal 
sættes, og har en bredde af 2 Alen paa Overfladen og 1½ Gang Anlæg. 
3:Jorden tages paa begge Sider af Søen ved Enden af Dæmningen, hvor det bliver anvist, 
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og tages til en Dybde af mindst 2 Alen under Dæmningens Overflade. 
4:Højden paa Pælene er - No:1, 1 Fod. - No:2, 1 Fod 9 Tommer. - No:3, 2 Fod.  - 
No:4, 2 Fod 2 Tommer. - No:5, 2 Fod 1½ Tommer. - No:6, 2 Fod 1½ Tommer. - No:7, 1 
Fod 5½ Tommer.- No:8, 2 Fod 1½ Tommer. - No:9, 2 Fod 3 Tommer. - No:10, 2 Fod 5 
Tommer.- No:11, 2 Fod 7½ Tommer.- No.12, 1 Fod 4 Tommer. 
5:Dæmningen beklædes overalt paa nordre Side med Græstørv af 4 Tommers Tykkelse, 
som graves hvor Jorden tages til Dæmningen, og i begge Sider af  Søen hvor Dæm-
ningen sættes, saalangt ud, som Bunden er saa fast, at Græssværet kan tages uden skade. 
6:Dæmningen reguleres nøjagtig paa søndre Side og sammenklappes saa godt som mulig. 
7:Arbejdet skal være fuldført inden den 8. November d.Aa. 
8:Arbejdet begynder ved østre Side af Søen, de første 25 Favne betales ikke før Arbejdet er 
fuldført, ellers betales Arbejdet hver Lørdag, efter hvad der kan skønnes at være udført. 
9:Arbejdet paabegyndes senest den 5. Oktober. 
- Ovenstaaende Akkord er afsluttet med Peder Chr. Nielsen, Nykøbing Mark for 135 Rd. 
Rigs Mønt. 
 

22 1869, den 31. Juli.  Konditioner for Udførelsen af Arbejdet ved Opgravningen af 
Midtstrømsskellet i Hundsø og Kanalen fra samme til den Mellemste Bro  
(Denne kondition findes i afvandingslaugets gamle papirer) 
1:Kanalen opgraves indtil samme Dybde, den havde ved Afsyningen i Juni maaned 1868, 
og afrettes, hvor den er nedskreden. Afrydningen kastes ovenfor Beklædningstørvene og 
sammenklappes. 
2:Fra den søndre Ende af Søen til Kanalen skal Grøften have en Dybde af 1½ Alen, og en 
Bredde af 6 Alen foroven og 1½ Alen i Bunden. 
3:Fra Kanalen til Pælen i Niels Kristian Jensens Lod skal den have en Dybde af 2 Alen og 
en Bredde af 6½ Alen foroven og 1½ alen forneden. 
4:Fra sidstnævnte Punkt til Bugten i J.C.Overgaards Lod, skal den have samme Bredde og 
Dybde, som fra søndre Ende af Søen til Kanalen. 
5:Opkastningen lægges 10 Alen fra Grøften og udjævnes i en Bredde af 6 Alen paa begge 
sider af Grøften. 
6:Fra Bugten i Overgaards Lod til nordre Ende af Søen oprenses Grøften til en Bredde af 
4 Alen og en Dybde af 1½ Alen, Opkastningen lægges 2 Alen fra Grøften og jævnes i god 
Orden. 
7:Arbejdet i Kanalen begyndes ved den mellemste Bro Mandagen den 9de August og skal 
være færdig 8 Dage derefter. 
8:Grøften fra Kanalen og Langs i Søen paabegyndes Tirsdagen den 17de August og skal 
være færdig d. 15 September d.Aa. 
9:Dersom det er fornødent at Dæmme for Vandet i Arbejdstiden, skal Dæmningen opta-
ges hver Aften, og om fornødent gøres tillige om Middagen. 
10:Fjorten Dage efter Arbejdets Begyndelse i Søen betales de 2 Parter af det udførte Ar-
bejde, og Resten betales naar Arbejdet er udført og antaget. 
11:Den som paatager sig Arbejdet for den laveste Betaling, kan ikke uden Undertegnedes 
Samtykke fordre Akkorden approberet inden Onsdagen d. 4de August om Eftermiddag. 
 
      / Komiteen for udtørringen af Hundsø d. 31te Juli 1869. 
 
Undertegnede Dræningsmester Peder Christian Nielsen af Nykøbing Mark forpligter mig 
hermed til at udføre de i foranstaaende Konditioner ommeldte Arbejder, med  
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Undtagelse af det under post 6 anførte, paa de i Konditionerne ommeldte Vilkaar og Be-
tingelser, som jeg forbinder mig til nøjagtig at opfylde. Den for disse Arbejders Udførelse 
betingede Betaling er 28 Skl. pr. løbende Favn. Det bemærkes, at med "Midtstrømsskellet" 
forstaaes den langs igennem Søen løbende Grøft. 
pt. Nykøbing 3die August 1869           / P.C.Nielsen  
paa Komiteens Vegne:      C.Dahlgaard       Søren Overgaard    
 

 

 

 

Perioden efter 1870 og Hundsø’s udtørring. 
 
I sammendrag kan handlingsforløbet, der fører frem til oprettelse og drift af Hundsø Landvindingslag, 
beskrives i overskrifter fra en række dokumenter primært registreret i arkiv og protokol for I/S Hundsø 
Afvandingsselskab og Hundsø Landvindingslag (Punkt 1-28).  
 

1 1897, den 4 de september. Undertegnede lodsejere i Hundsø giver herved Bestyrelsen 
uindskrænket Fuldmagt til på vore Vegne at få tilkaldt en Vandsynsforretning eventuelt en 
Landvæsenskommissions forretning for at få Vandet af Sejerslev Kjær til at løbe nord på i 
Vandløbet som det tidligere har gjort og forhindre at det ikke skal løbe i Hundsø som det 
har gjort i den sidste tid, hvorved Græsningen i den Del af Søen forringes og tildels øde-
lægges. Signeret 9 lodsejere. 
 

2 1897, den 22 Oktober. År 1897 den 1. oktober afholdtes en Vandsynsforretning i Sejerslev 
Kjær ifølge Begjæring fra gårdejer Anders Dybdal af Ejerslev på Bestyrelsens Vegne for 
Hundsø angående fordybningen af det offentlige Vandløb fra Mundingen af Hundsø til 
udløbet i Fjorden, og forlængelse af samme fra Hundsø til Munding i Vest ind i Kjæret til 
Skellet mellem Sejerslev og Ejerslev Kjær, og derfra i Syd til den sydlige Side af Ole Sven-
ningsens Kjærskifte. 
Da Vandsynsmændene for Sejerslev, Ejerslev og Jords var interesserede i spørgsmålet be-
handledes sagen af Vandsynsinteresserede for flade og S- Dråby omtrent Halvdelen af de 
Indkaldte vare Mødtes, Åstedet blev befærdet og besigtiget, forlig prøvet men opnåedes 
ikke, Sagen blev derefter optaget til Kjendelse, og de mødte underrettet om at denne vilde 
blive afsagt den 22 de formiddag kl. II hos Købmand Jepsen i Sejerslev. 
Kendelse  
Da det under mødet blev oplyst og efter det resultat man ved undersøgelsen af forholdene 
kom til, fremgår det at Vandet fra Sejerslev Kjær for det meste løber ud i Kanalen gennem 
den Udtørrede Hundsø, og til visse tider overstrømmer denne til stor Skade for lodsejerne 
der, i stedet for at løbe i det offentlige vandløb mod Nord i Fjorden, Skønner man ikke 
rettere ved at Bækken bør Nivelleres og derefter uddybes såmeget som fjorden under al-
mindelig vandstand kan tage, Bækken bør have en Bundbredde af 1½ alen med tilvarende 
sideskråninger på de forskellige dybder som den vil få og endelig forlænges i Vest i Skellet 
mellem Peder Kr. Pedersen og Thomas Baks enkes kjær, til Skelgrøften mellem Sejerslev 
og Ejerslev Kjær, og derfra i Syd til den sydlige af Ole Svenningsens Kjærskifter, og have 
en Bundbredde på 1½ Alen med tilsvarende sideskråninger og samme dybde som den 
øvrige Bæk vil få, den opkastede Fyld må fjernes mindst 1 Alen, de private Broer bør om-
sættes, Peder Kr. Pedersen og Thomas Baks enke skal have fuld Erstatning for deres Kjær 
til Bækkens forlængelse, alle Udgifter som vil følge af foranstående arbejde og selve vand-
synsforretningens afholdelse, bør udredes af alle tilstødende lodsejere i forhold til den 
Nytte og Gavn som enhver især vil have af foretagendet, Bekostningen ved omsættelse og 
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dybelse af Østerbro og Frisbækbro bør Sejerslev, Ejerslev og Jordsby Kommune betale. 
Fra fjorden og til første Stigbordsdør på sydsiden af Østerbro bør Arbejdet være udført til 
15. Maj 1898, og resten være færdig til 8. juni samme år, et nyt Regulativ vil være at affatte 
inden 1. februar 1898. 
Flade, den 22. Oktober 1897 Hans Østergård. 
 

3 1901, 30. december. Fortegnelse over fordelingen af Udgifterne til oprensning af Kanalen 
og Midtstrømshjælpegrøften i Hundsø lignet efter 1½ øre pr 100 kvadratalen Boniteret 
areal………………………………………………….. 
 

4 1928, den 28 februar Afholdt Lodsejerne af Hundsø Generalsorsamling hos Jens Jensen, 
V. Hunderup. 
Dagsorden var ”Kunstig Afvanding af Hundsø”. Det vedtoges enstemmigt at anskaffe en 
42 fods Klapsejlsmotor med tilhørende snegl. Interessentskabskontrakten for Hundsø 
Afvandingsselskab blev af alle Interessenter underskrevet. 
At lade Hedeselskabet hjælpe med Indkøb og Opstilling af Møllen. 
Tillige vedtoges og blev underskrevet af alle anførte lodsejere -  at Leje Traktor til Hjælp i 
vindstille eller Oversvømmelser, dog kun i sommerhalvåret, regnet fra 1. April. 
 

5 1929, den 1. marts. Afholdes Generalforsam-
ling hos Jens Jensen, V. Hunderup. Følgende 
vedtoges 
At møllen blev godkendt og at resterende 10 % 
indbetales til Fabrikant Jeppe Mark, Sejerslev 
og der var ingen der ønskede, at Hedeselskabet 
skulle godkende arbejdet. 
At Formanden og Niels Jensen skal Akkordere 
med Niels Poulsen for Jordtab og Rettighed til 
Færdsel til og fra Møllen 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/S Hundsø Afvandingsselskab af 1928 opstillede i 
1928 en snejl drevet af en 42 fods klapsejlsmotor,     
der blev bygget af Jeppe Mark.  

6 1929, 30. april. Undertegnede bevidner herved, at have solgt til ”Hundsø Afvandingssel-
skab” den nødvendig grund til et Pumpeanlæg. Tillige har ovennævnte Selskab købt Ret til 
under anlægget og senere under Reparation og tilsyn, at måtte færdes og køre over min 
Mark til og fra Anlægget. Sign. Niels Povlsen Jensen 
 

7 1930, den 13. marts. Det vedtoges på generalforsamlingen at lade møllen male i 1930. 

8 1948, den 11. Juni. Generalforsamling. Regnskab for 1943-47 fremlagt og godkendt. Der 
er indkøbt en ny snegl. 

9 1951, den 16. Januar. Generalforsamling. Regnskab for 1948-50 fremlagt og godkendt. Da 
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Tandhjulene i møllen er i stykker og klapperne skal fornyes og en større reparation er på-
krævet, pålagdes det Bestyrelsen at sørge for oplysninger hvad det vil koste, at gøre møllen 
i stand samt overslag over udgifterne ved Installation af el og centrifugalpumper. 
Udregnet, at der skulle anskaffes 2 Pumper, der hver havde Kapacitet på 200 Liter pr se-
kund for at have herredømmet over vandet og at de antog Udgifterne ved anskaffelsen til 
til ca. 40.000 kr. og at de årlige udgifter til elektricitet ville blive mellem 3 og 5.000 kr. 
Bestyrelsen var enig om, at det var for dyr og man besluttede at gøre møllen i stand for ca. 
9000 kr.  

10 1954, den 11. marts. Generalforsamling. Regnskab for 1951-53 fremlagt og godkendt. Det 
blev vedtaget at prøve at få en bedre afvanding med Elektricitet og prøve at få det under 
Landvinding. Det pålægges bestyrelsen at søge oplysninger om Udgifterne derved. 

11 1955, den 25 Januar. Møde i Sejerslev Forsamlingshus. Alle lodsejere med betydende area-
ler var mødt. Hedeselskabet fremlagde forslag bedre afvanding af Hundsø, 55 ha trængte 
til bedre afvanding.  
Overslag for projektet var 220.000 kr. = pr. Td Bygsæde 1600 kr, pr. Ha 4.000 kr. 
Forventet tilskud 66 % (1070)  pr. Ha 2.675 kr. 
 

12 1958, den 13. marts. Møde. Hedeselskabet redegør for de sidste Bundundersøgelser i Søen. 
Det var utilrådeligt at rørlægge bækken. Udtørring kan derefter finde sted ved en uddyb-
ning af bækken. Uddybningen mentes ikke at kunne gøres maskinelt, men skulle gøres 
med Handkraft, hvorefter arbejdet ville andrage 200.000 kr, hvoraf der skulle kunne for-
ventes 2/3 fra Staten. Man enedes om at afvente om Tilskuddet kunne bevilges for deref-
ter at indkalde til Generalforsamling.  

13 1959, den 12. februar. Afholdes bestyrelsesmøde for begge søens bestyrelser. Der forelå 
tilsagn om tilskud fra arbejdsministeriet om indtil 60.000 kr. 

14 1959, den 4. november. Møde på Bendix hotel i Nyk. Mellem Søens to Bestyrelser og 
Landvindingsudvalget. Udvalget anbefalede, at man opførte Pumpestation og rørlagde 
Kanalen og uddybede Bækken højst 50-60 cm t6il en dybde af højest 120 cm og udvalget 
var villig til at anbefale Tilskud på 66 2/3 %. Det vedtoges, at projektet gøres færdig, 
hvorefter der afholdes en extra generalforsamling. 
 

15 1960, 5. Februar. Møde i Sejerslev Forsamlingshus. Projekt omfattende Pumpestation, 
rørledning i Kanalen østpå til Sønder Kjær-Rendes løb samt uddybning af Søens Vandløb 
til en dybde af 140 cm. Endv. Skulle der anlægges en dæmning mod nord samt rørlægning 
af stykket nord for Sejerslev-Ejerslev vejen. 
Anlægsudgift beregnet til 230.000 kr. Gennemførelse blev vedtaget. 

16 1961, den 22. februar. Generalforsamling. Der forelå tilsagn om 100.000 kr. til pumpesta-
tion mv. arbejdet forventes at blive sat i gang i indeværende år.  

17 1961, 6. september. Pumpestationen færdig og afleveret. Indbudt Licitation og kontrakt 
med lavestbydende til 67.710 kr.  

18 1967, den 30. november. Gyldig ophævelse af I/S Hundsø Afvandingsselskab af 1928. 

19 1969, den 18.febr. Anlægsudgifter pr. 1. juli 1964 er opgjort til 257.369,75 kr. I de samlede 
anlægsudgifter er medregnet et beløb på 4.000 kr, der vil kunne udbetales, når laget over-
for landbrugsministeriet har dokumenteret, at diget er færdiggjort. 

20 1972, den 19. okt. Diget langs Sejerslev bæk er ikke færdigbygget på grund af de stedlige 
bundforhold. Kanaler er stærkt tilgroede og skal oprenses. 

21 1974, den 23. juli. Statens Jordlovsudvalg Indstiller, at der af det hensatte beløb på 4.000 
kr. sker udbetaling af de hidtil til digeetablering delvis forgæves afholdte udgifter. 

22 1981, 23. sept. Tilsyn den 10/9 med Landvindingslaget, rapport. Pumpestation, behov for 
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små reparationer. Diget langs Sejerslev bæk er endnu ikke færdigretableret. En del af diget 
er forstærket med fyld i forhold til de mangler, der konstateredes ved forrige syn. Aftaslt, 
at diget snarest færdigretableres. 
  

23 1992, den 25 maj. Diget kontrolleret af Viborg Amt ved opmåling: Laveste digekote 1,85 
m. Manglende digehøjder 10 steder på diget: 21 cm, 65 cm, 69 cm, 134 cm, 115 cm, 68 
cm, 63 cm, 64 cm, 24 cm og 5 cm. Hedeselskabet udarbejder et skitseforslag til istandsæt-
telse af digeanlæg. 
 

24 2000, den 21, marts. Generalforsamling. Elforbruget steget til mere end det dobbelte , 
grundet megen regn. Viborg amt ved Ole Kynde og Jes Schmidt belyste muligheder for 
genopretning af søen. 

25 2001, den 19. april. Generalforsamling Regnskabet viste et alt for stort Elforbrug, Sejerslev 
bæk løb over, diget sunket 30 cm. Kommunen havde ikke gjort bækken op hele vejen. Det 
blev besluttet at fylde på diget her i sommer. 

26 2002, den 30. april. Generalforsamling. Underskud på 34.436 kr på grund af , at en af 
pumperne efter 41 års brug er blevet renoveret. Der blev drøftet muligheder for at flytte 
bækken lidt længere mod nord. 

27 2007, den 7. maj. Det blev besluttet, at bygge på diget, idet jorden tages inde i mosen. 

28 2008, 29. maj. Generalforsamling. 2007 har givet underskud på 21.129 kr. pga. at der er 
lavet dige mod Sejerslev bæk. 

  

 

 
Til denne beskrivelse hører endvidere bilag 1. Videbrev for Ejerslev By.  
Fra Morsø Herreders Justitsprotokol: 
 
Videbrev for Ejerslev By. 
 
Mandagen den 23. December Anno 1737.  -  De Ejerslev Bymænd her paa Morsø til Læsning, Paaskrift og Protokollering 
lod producere et Grande og Videbrev saalydende:   
 
- Kendes vi underskrevne samtlige Ejerslev Bymænd og Grander, at vi er kommet overens om en venlig Kontrakt og For-
ening, dette vores Grandebrev samt Vide og Videtægt (vedtægt) anlangende. 
1.   Enhver, som ikke møder paa Grandestævne (Bystævne) eller sender sin Budbringer, som holdes hver Søndag i Middags-

tid, bøder 4 Skilling. 
2.   Hvem der ikke har ringet sine Svin, fra de slaaes løse af Tøjret, og mens de kan rode i Jorden, bøder 1 Skilling. 
3.   De hvis Faar findes i Indmarken, efter at de er blevet advaret, bøder 4 Skilling. 
4.   Naar man sætter Faar eller Væddere i Tøjr maa ingen løse findes derved, enten Faar eller Lam. Hvem som forseer sig 

herimod bøder 1 Skilling. 
5.   Den hvis Vædder findes fritløbende paa Marken efter Mikkelsdag bøder for hver Gang 1 Skilling. 
6.   Af hvert løst Høved, som findes i Korn eller Græs, efter at Marken er lyst "Hegnet", bøder for hvert Høved 4 Skilling. 
7.   Hvem som tøjrer paa anden Mands Græsmark, inden vi faar opskaaren, bøder for hvert Høved 4 Skilling. 
8.   Ham som driver med løse Høvder, der kommer i Korn, der ej er Dige for, bøder for hvert Høved 1 Skilling. 
9.   Af hver Flok Gæs, som findes i Korn eller Græs, bødes 4 Skilling. - Af hver Flok Ænder 2 Skilling.  - Findes Hønsene i 

Kornet at gøre Skade bødes for hver Gang 2 Skilling. 
10.  Hvem som rider eller trækker med Høvder tværs over Lesager, fra Kaaskjær ad Haarhøj, fra Hougaard ad Staakjær, fra 

Kirken og Østerpaa, bøder af hvert Høved 1 Skilling. 
11.  Ingen løse Høvder maa komme i Vesterkjær, og for disses Færdsel bødes der af hvert Høved 1 Skilling. 
12.  Hvem som plukker i anden Mands Korn eller Græs bøder 4 Skilling. 
13.  Hvem som tager anden Mands Tidsel bøder 8 Skilling. 
14.  Hvem som giver nogen Lov til at tage denne, nogen Mand til Skade, bøder 8 Skilling. 
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15.  Hvem som om Høsten tøjrer paa anden Mands Stubmark eller imellem Kornraderne, forinden denne selv faar tøjret 

over, bøder for hvert Høved 2 Skilling. 
16.  Hvem som kaster Led i anden Mands Dige, uden Forlov, bøder 4 Skilling. 
17.  Hvem som kører engelangs paa anden Mands Ager bøder 12 Skilling. 
18.  Vesterkjær, Bøskjær og V...kjær skal udskæres 8te Dage efter vi faar indhøstet og om Foraaret, hvem der ikke deltager 

maa bøde 8 Skilling. 
19.  Hvem som driver sin egen Mark fra anden Mands Ager, enten i Indmark eller i Udmark, bøder 8 Skilling. 
20.  Savner nogen Mand noget, som er bortstjaalet paa Marken, i Gaarden eller i Husene, da skal de andre straks hjælpe ham, 

naar de bliver bedt derom, med at søge i Byen, baade i Huse og Gaarde, hvor de vil. Hvem som ikke er behjælpelig bø-
der 20 Skilling. 

21.  Hvem som gør Paastand, Skændsord eller Trusler, bøder 1 Mark, - eller med Slagsmaal, Hug og Stød, maa straks bøde 
uden nogen Lovmaal 1 Rigsdaler til de fattige i Sognet, og til Granderne (Bymændene) 3 Mark. 

22.  Hvem som ikke vil være med til at rette Skel imellem Agrene, naar det kræves, bøder 12 Skilling. 
23.  Naar vi faar lyst Marken "Hegnet", da skal 2 Mænd, fra den ene Middag til den anden, passe paa Marken og tage 1 Skil-

ling af hvert Høved der findes, og dersom det kan bevises, at nogen ikke vil passe Marken til den fastsatte Tid, da skal 
han bøde 8 Skilling. 

24.  Den Akkord vi har indgaaet angaaende Tienderne skal holdes, og dersom nogen gør derimod, skal han bøde 2 Rigsda-
ler. - og den Aftale vi derom har indgaaet med hinanden, dersom nogen gør derimod, bøder han 4 Skilling. 

25.  Pantemesteren skal passe paa, hver ottende Dag, om Svinene er ringet, gør han ikke dette, bøder han hver gang 4 Skil-
ling. - For hans Umage, som Pantemester, skal han hvert Aar have 1 Mark. 

26.  Dersom der er noget, der er Byen tjenlig og 8te Mænd er enige derom, saa skal de andre være fornøjede dermed, og 
dersom de ikke vil dette, bøder de hver 8 Skilling. 

27.  Disse ovenskrevne Punkter og Poster lover vi samtlige at holde og efterkomme i alle Maader og udnævner aarlig tvende 
Mænd, som hvert Aar skal være Pantemestre, og først afkræve Bøderne af hinanden og straks derefter af de andre. 

28.  Hvem som ej vil være Pantemester naar han skal, og det falder ham til, pantes for 3 Mark. 
29.  Naar Grandestævne (Bystævne) holdes, saa har Pantemesteren fri Forlov straks at pante for denne Uges Straf, som 

nogen kan være falden for, eller give dem Kredit saa længe det Pantemesteren behager, dog saaledes at der ingen Under-
slæb sker. 

 
- Til desmeere Confirmation (stadfæstelse) har vi samtlige med egne Hænder her undertegnet.   -   Ejerslev den 19de De-
cember Anno 1737. 
 
Olluf Ollufssøn  -  Mads Svenningssøn  -  Povl Sørenssøn  -  Peder Nielssøn  -  Svenning Pederssøn    
-  Morten Josephssøn  -  Povl Christenssøn  -  Michel Nielssøn  -  Tomas Povelssøn  -   
Søren Laurssøn -  Svenning Christenssøn  -  Peder Pederssøn  -  Jens Svenningssøn   
-  Søren Nielssøn 
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Bilag 11.1 

 
Notat om jordbundsundersøgelse og jordbundsforhold, dat. 2010.07.06 
 
Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til genetablering af Hundsø i Morsø 
Kommune. 
I nedenstående tabel 1 er vist resultater af jordbundsundersøgelser i projektområdet. Profil-
punkter er nummereret med et løbenummer, som anført i bilag 6.0 og i tabel 1. Profilpunkter, 
hvor der er foretaget prøvetagninger i det omgivende muldlag, er endvidere karakteriseret ved 
en 2 cifret stregkode.  Jordtypen og jordfarven er beskrevet til 1 m dybde. Der findes typisk 
organogen jord bestående af dynd og tørv.   
 
Tabel 1.  Resultat af jordbundsundersøgelse i Hundsø, kopi af målebog. Udført i maj 2010. 
 

Lbnr. Dybde 
  cm 

Jordtype* Farve Grundvand-
dybde, cm 

Grundvand 
dybde, cm 
13/5-28/5 

Bemærk-
ning  Streg-

kode 

1  0-30 
30-65 
65-100 

Sandm. 
Sand og grus 
Sand, ler og kalkbl. 

sort 
rødt 
gråt 

Ca. 70-80   

2  0-70 
70-100 

Tørv, hemist 
Dynd, saprist 

sort 
gråt 

20 15  

3  0-20 
20-85 
85-100 

Tørv, hemist 
Dynd, saprist 
Dynd 

sort 
lysegråt 
gråt 

Ca. 60 50  

4  0-70 
70-100 

Dynd, lerbl., fast 
Sand og grus 

gråt 
gråt 

Ca. 80 87  

5  0-90 
90-120 

Tørv, saprist 
Dynd, saprist 

sort 
lysegråt 

50? 68  

6  0-30 
30-60 
60-100 

Sandm 
Sand og grus 
Lerbl. dynd, fast 

 
gulligt 
gråt 

Ca. 60 <80  

7  0-40 
40-80 
80-100 

Sandm 
Sand, svag dyndbl. 
Dynd 

 
 
gråt 

- 80  

8  
 

0-55 
55-80 
80-110 

Humusrigt muld 
Tørv 
Dynd, sandbl. 

brunt 
sort 
gråt 

Ca. 80 62-66  

9 21 0-70 
70-110 

Dynd, sandbl., fast 
Dynd, blødere 

mørkegråt 
sort 

70-80 64 Kløver-
græs 

10  0-50 
50-100 

Dynd, saprist sandbl. 
Dynd, saprist, blødere 

brunt 
gråt 

Ca. 90 47 Bygmark 

11 22 0-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
 

brunt 
mørkebrunt 

Ca. 90-100 tør Bygmark 

12 23 0-40 
40-100 

Sandm 
Dynd, saprist 

 
mørkebrunt 

Ca. 80 61 Bygmark 

13 
 

24 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 60-70 59  

14  0-50 
50-70 
70-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

brunt 
gråt 
gråt 

Ca. 50-60 62 Vedv. 
græs 

15 25 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 50-60  Vedv. 
græs 
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16  0-50 
50-85 
85-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Sand/ grus dyndbl. 

brunt 
gråt 
 

Ca. 60-70 53 Vedv. 
græs 

17 26 0-60 
60-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 70 41 Vedv. 
græs 

18  0-65 
65-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
mørkegråt 

Ca. 60-70 Tør i 85 Vedv. 
græs 

19  0-45 
45-65 
65-100 

Dynd, saprist 
Dynd, hemist 
Sand og grus 

brunt 
mørkebrunt 
- 
 

Ca. 55 65 Vedv. 
græs 

20 27 0-30 
30-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 60 49 Vedv. 
græs 

21  0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Sand og grus 

brunt 
gråt 

Ca. 50 45 Vedv. 
græs 

22  0-100 Dynd, saprist brunt Ca. 80 Tør i 90 Vedv. 
græs 

23 28 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 50 42 Vedv. 
græs 

24 29 0-50 
50-65 
65-90 
90-100 

Dynd, saprist 
Dynd, sandbl. 
Sand 
Sand, lerbl. 

brun 
mørkebrun 
gråt 
gråt 

Ca. 75 60 Vårbyg 

25  0-100 Dynd, saprist, fast 
 

gråbrunt Ca. 80 46 Vårbyg 

26 30 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråbrunt 

Ca. 80  Vårbyg 

27  0-65 
65-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 70  Vårbyg 

28 31 0-45 
45-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 60 36 Vårbyg 

29  0-40 
40-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 50 28 Vårbyg 

30 32 0-45 
45-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt  

Ca. 50 34 Vårbyg 

31  0-60 
60-90 
90-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, sandbl. 

brunt 
gråt 
gråt 

- 63 Vårbyg 

32 33 0-45 
45-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 60 42 Hvede 

33  0-45 
45-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 80 69 Hvede 

34 34 0-60 
60-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, blødt 

brunt 
gråt 
gråt 

Ca. 80 57 Hvede 

35  0-50 
50-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, blødt 

brunt 
gråt 
gråt 

Ca. 90  Hvede 

36  0-50 
50-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, blødt 

brunt 
gråt 
gråt 

Ca. 90 67  

37 35 0-60 
60-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 90 64 Hvede 

38 36 0-60 
60-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, blødt 

brunt 
gråt 
gråt 
 
 

Ca. 80 54 Vårbyg 
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39  0-50 
50-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Tørv og Dynd 

brunt 
gråt 
brun 

Ca. 80 55 Vårbyg 
eftersået 

40 37 0-50 
50-80 
80-100 

Dynd, saprist 
Tørv og Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

brunt 
mørkebrunt 
lysebrunt 

 68  

41  0-40 
40-55 
55-100 

Dynd, saprist 
Tørv/ Dynd, hemist 
Dynd, saprist 

brunt 
mørkebrunt 
lysebrunt 

Ca. 90 76 Vårbyg 
eftersået 

42  0-30 
30-60 

Sandm 
Sand og grus, sv. lerbl 

- 
- 

50   

43  0-55 
55-65 
65-100 

Tørv, hemist 
Tørv, sandbl. 
Ler, fedt dyndbl. 

brunt 
mørkebrunt 
blåt 

Ca. 60 61 Våd plet 

44  0-50 
50-90 
90-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråbrunt 
grågrønt 

85 65 Vårbyg 

45  0-75 
75-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

gråbrunt 
 

Ca. 75 55 Vårbyg 

46 38 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist 

brunt 
gråt 

Ca. 40 45 Stubmark 

47 39 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

brunt 
gråt 

Ca. 55 45 Stubmark 

48  0-100 Dynd, saprist mørkebrunt 
 

Ca. 30 16 Udyrket 

49 40 0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

mørkebrunt 
 

Ca. 45 25 Stubmark 

50  0-50 
50-100 

Dynd, saprist 
Dynd, saprist, blødt 

mørkebrunt 
 

Ca. 50 26 Stubmark 

51  0-30 
30-100 

Sandm., lerbl. 
Sandbl. moræneler 

- 
Gråligt 

   

52  0-30 
30-100 

Sandm., lerbl. 
Sandbl. moræneler 

- 
Gråligt 

   

53  0-25 
25-50 

Sandm., lerbl. 
Sandbl. moræneler 

- 
Gråligt 

   

54  0-25 
25-75 
75-100 

Sandm., lerbl. 
Sand og grus 
Ler, fedt 

- 
rødligt 
gråligt 

   

        

* Tørv (indeholder mindst 12-18 % kulstof) Fibrist:>2/3 fiberindhold (i.e. fibre>0.15 mm); alternativ betegnelse: 
stærk fiberholdig. Hemist: 1/3-2/3 fiberindhold fiberholdig. Saprist:<1/3 fiberindhold svag fiberholdig. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til denne beskrivelse hører endvidere følgende kort, som er vist på side 4: 
Notat11_1_bilag1 Oversigtskort over okkerklasser, Den danske Jordklassificering. 
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Juni 2010 

Notat om jordbundsundersøgelse og jordbundsforhold                                                               4 af 4 sider 
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Bilag 11.2 
 
 
 
Notat om vandløbsopmåling mv. Sejerslev Bæk/Hundsø Kanal/Hundsø  
Landvindingslag udført af PV\ Natur & Miljø Rådgivning, dateret 2010.09.04 
 
 
 
Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til retablering af Hundsø i Hundsø 
Landvindingslag. 
 
Opmåling af Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal. 
Morsø Kommune har i maj 1996 gennemført en opmåling af Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal. 
Der er opmålt i alt 34 repræsentative tværprofiler af Sejerslev Bæk med en gennemsnitlig ind-
byrdes afstand på ca. 100 m og der er opmålt 12 repræsentative tværprofiler af Hundsø Kanal. 
 
Opmålingsresultat for opmålinger 2010 af kommunevandløb og vandløb i Hundsø 
Landvindingslag. 
 
Opmålingsresultatet gengives i nærværende notat som længde- og tværprofiloptegninger, bilag 
1-3. Opmålingen er gennemført i DVR90 og alle koter er vist i dette referencesystem  
(NB. Koter registreret i DVR90 er 5,6 cm lavere, end koter registreret i DNN, Dansk Normal 
Nul. Alle koter er oplyst i mm eller m). 
 
 
Følgende vandløbsstationer i henhold til regulativet for Sejerslev Bæk er vist: 1.297 – 1.363 – 
1.422 – 1.554 – 1.661 – 1.863 – 2.289 – 2.516 – 2.690 – 2.975 – 3.169 – 3.375 – 3.938. Føl-
gende vandløbsstationer i henhold til regulativet for Hundsø Kanal er vist: 89 – 522 – 738 – 
1.251. Følgende vandløbsstationer i henhold til vedtægterne for Hundsø Landvindingslag er 
vist. Søndre afvandingskanal 470 - 242 – Pumpekanalen 1.348 – 1.068 – 955 – 798 – 618 – 
425 – 162 - 40.  
Dige mod Sejerslev Bæk, Kronekote: st. 0-310.  
Kongevejen, vejmidte: st. 0 – 270. 
 

 

Diget langs Sejerslev Bæk set mod 
øst, ca. st. 50.  
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Pumpekanalen, ca. st. 162 nord for 
Kongevejen. 
 
 

 

 

Til denne beskrivelse hører endvidere følgende profiltegninger: 

Bilag 1 Længdeprofil dige mv.   

Bilag 2 Tværprofiler af vandløb ved 28 vandløbsstationer, 15 s 

Bilag 3 Længdeprofil Kongevejen 

 
 

Bilag 1                                                                                                                       

Længdeprofil af dige 

Dige mod Sejerslev Bæk
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Bilag 2                        Serie 1 er målt bund/terræn og Serie 2 er målt vandspejl 

Sejerslev Bæk, st. 1.297
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Sejerslev Bæk, st. 1.363 (faskinstrækn) med digeprofil

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Afstand

k
o

te
, 

m
 D

V
R

9
0

Serie1 Serie2

 



Forslag til retablering af  Hundsø i Hundsø Landvindingslag 
September 2010 

Bilag11_2ANotat_om_vandløbsopmaling140910                                                       4 af 17 sider 

Sejerslev Bæk, st. 1.422
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Sejerslev Bæk, st. 1.554
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Sejerslev Bæk, st. 1.661
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Sejerslev Bæk, st. 1.863
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Sejerslev Bæk, st. 2.289
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Sejerslev Bæk, st. 2.516
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Sejerslev Bæk, st. 2.690

1.53
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Sejerslev Bæk, st. 2.975
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Sejerslev Bæk, st. 3.169
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Sejerslev Bæk, st. 3.375

1.12

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Afstand

k
o

te
, 

m
 D

V
R

9
0

Serie1 Serie2

 



Forslag til retablering af  Hundsø i Hundsø Landvindingslag 
September 2010 

Bilag11_2ANotat_om_vandløbsopmaling140910                                                       9 af 17 sider 

Sejerslev Bæk, st. 3.938 (udløbet er i st. 4.190)

0.753

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2000 4000 6000 8000 10000

Afstand

k
o

te
, 

m
 D

V
R

9
0

Serie1 Serie2

 

Hundsø Kanal, st. 89
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Hundsø Kanal, st. 522
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Hundsø Kanal, st. 738
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Hundsø Kanal, st. 1.251

0.193
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Søndre afvandingskanal, st. 242
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Pumpekanal, st. 1.348
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Pumpekanal, st. 1.068
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Pumpekanal, st. 955
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Pumpekanal, st. 798
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Pumpekanal, st. 618
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Pumpekanal, st. 425
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Pumpekanal, st. 162
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Pumpekanal, st. 40
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Søndre afvandingskanal, st. 470
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Søndre afvandingskanal, st. 242
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Bilag 3    Målt vejmidte Kongevejen omkring Pumpekanalen og vejunderløbet 

Kongevejen, vejmidte kote
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