Vandløbene

GRÆNSEN LIGGER IKKE HELT FAST
Grænsen kan efter aftale mellem Danmark og Tyskland flyttes, når der er enighed om det, og især er det en bestemmelse, som er brugt på den våde del af grænsen og især på det
lange ret øde stykke grænse i midten – det sted hvor færrest
kommer for at se på grænsen.
Det meste af 1920-grænsen er en ”våd grænse” , hvor grænsen følger en å eller en sø, enten midt i vandet eller ved den
ene bred. Åer og søer har det med at ændre sig med tiden, så
det er vigtigt med klare aftaler for, hvad der skal ske med
grænsen, hvis en å eller en sø ændrer sig. Det er også vigtigt at have styr på, hvordan grænsen skal håndteres i tilfælde
af at der skal ske afvanding eller at åløb skal rettes ud. For
at holde styr på det, er der nedsat en GRÆNSEVANDLØBSKOMMISSION. Kan enighed ikke opnås, må der en
OVERGRÆNSEVANDLØBSKOMMISSION til for at hjælpe.

DE STORE AFVANDINGSPROJEKTER I 1950’ERNE
GAV ANLEDNING TIL JUSTERING AF GRÆNSEN
Skelbækken og Gammel å, der danner grænsen over adskillige kilometer blev rettet ud og de omkringliggende våde enge blev drænet og har herefter været brugt til landbrug.
Grænselandet på et ret langt stykke af grænsen blev dermed
helt ændret, så grænsen nu består af helt lige brede åer. Det
Ved Niehuussee fulgte
blev nøje overvåget, at der ikke kom til at ske forskydning af
grænsen søbredden. I Søens areal fra det ene land til det andet. og for at det kunne gå op,
nordlige ende er søen efter- måtte der graves lidt ekstra.
hånden skrumpet, så der er
opstået mere land på den
IKKE ALLE STEDER ER GRÆNSEN BLEVET TILnordlige søbred.
Det mest logiske ville have PASSET ÅER OG SØER
været at flytte grænsen, men Et eksempel er Niehuussee lidt øst for Padborg. Her var aftader kunne ikke findes egnet len oprindeligt, at hele søen skulle være tysk, så grænsen gik
areal, som kunne flyttes fra
ved søbredden. I årenes løb er der aflejret meget jord på søDanmark til Tyskland, som
bredden og kommissionen har flere gange overvejet, om der
erstatning, så nu er en del
skulle gøres noget, men skal grænsen flyttes til den nye søaf bredden på den nordlige
bred, så skulle der findes noget areal, som kan flyttes fra
side af søen tysk, selvom
det virker lidt ulogisk, når man er på stedet.
Danmark til Tyskland og det har ikke været så let. Derfor er
grænsen blevet hvor den var før, og en del af arealet ned mod
søen er derfor tysk, selvom man ikke kan se det særlig tydeDen dansk/tyske grænsetraktat af 8. juni 1922:
ligt når man er i området.
Artikel 8.
Almindelig vedligeholdelsespligt.
Forpligtelsen til Vedligeholdelse af de i Art. 11 nævnte Vandløb paahviler efter de for samme hidtil gældende Regler enten Bredejerne alene eller tillige andre Lodsejere, som har
Nytte eller Interesse af deres Tilstedeværelse og gode Tilstand.
Artikel 9.
Erstatning for Skade ved den almindelige Vedligeholdelse.
De tilgrænsende Lodsejere skal paa Grundstykker ved Bredden uden Erstatning taale
den ved den almindelige Vedligeholdelse fremkommende Aflagring af oprenset Jord,
Sten, Grus, Sand, Træ og lignende og sørge for Bortfjernelsen af det oprensede, forsaavidt det er nødvendigt for Opnaaelsen af et uhindret Vandafløb og er muligt, uden at der
paalægges den vedkommende Lodsejer urimelige Byrder.
Det er tilladt den, hvem Vedligeholdelsen paahviler samt hans Underordnede, naar disse
er forsynede med særligt Legitimationssbevis, ved Forberedelsen og Udførelsen af Vedligeholdelsesarbejdet at færdes paa Grundstykkerne langs Bredden og der midlertidigt
henlægge Materialer. For den derved foraarsagede Skade skal ydes Erstatning.
Forsaavidt mindelig Overenskomst ikke kan opnaas, fastsættes Erstatningens Størrelse
af Grænsevandløbskommissionen.

SKELBÆK

Grænseforløbet ved Bøgelhus i 1920.
Grænsen går midt i Skelbækken (på
tysk: Scheidebeck) som bugter sig
gennem det lave landskab.
(Tysk generalstabskort Geodatastyrelsen)

Grænseforløbet ved Bøgelhus i
2016. Grænsen er rettet ud og der
er skiftet jord mellem lodsejerne
nord og syd for Skelbækken
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Skelbækken set mod VEST
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Skelbækken set mod ØST
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I de sumpede områder kunne der ikke
sættes sten. De ville hurtigt synke i dyndet. I stedet blev der opsat grænsepæle
på en lang egetræsstolpe.
Her er det grænsepæl nr. 100 i Frøslev
Mose, som er et af de få steder, hvor der
stadig er vild natur.
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