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Der er kommet en ny sø i Notmark. Det har givet et rigt fugleliv og er kun gået 
ud over nogle marker.
Men søen i nedre Notmark oversvømmede både vejen og trak ind i den 
gamle kro. Heldigvis kun i udhuset og vognporten så det anrettede ingen 
skade.

Mandag morgen kom kommunen ud og så på den extremt høje vandstand i 
dammen samt det, at der var forstoppelse i afløbet så brønden var fyldt. De 
ville prøve at suge skidtet ud med en slamsuger.

Om aftenen var det helt galt og vagtcentralen sendte et par mand ud med 
en pumpe. Ved midnatstid fik de pumpen igang og selvom det var en kraftig 
pumpe var der rigtig meget vand. Om morgenen var vandstanden sunket, 
men stadig høj.

Oversvømmelse i Notmark
Februar 2022

Lidt over midnat kom der 
gang i pumpen.

Om morgenen var vand-
standen faldet en del.
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Det blev værre! Vandstanden steg igen og om eftermiddagen var det helt 
oppe ved cementkanten på den modsatte side af vejen.
Der var bestilt en spuler, men der var problemer andre steder hvor den var 
igang. Den kom og så blev der spulet og - der kom gang i afløbet.
Der var rigtig meget vand og det tog nogle dage før vandet begyndte at 
nærme sig normalen.

Tidligere løb møllebækken bag om staldbygningen, men omkring 1955 blev 
bækken rørlagt og siden er der kun lavet mindre udskiftninger af de gamle 
cementrør. Nu begynder de åbenbart at give efter for alderen.
En spøgefugl udtalte: “ I Notmark kan man få gratis undervognsskyl”.

Steen Weile

Aldrig er der set så meget 
vand ved kroen.

Centrum var omdannet til 
en mega sø.


