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Afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til udførelse af naturprojekt ved Ma-
strup Søerne i Støvring 

WSP A/S har d. 3. maj 2021 på vegne Rebild Kommune Center Natur og Miljø og Rebild Vand & Spilde-
vand A/S sendt en ansøgning om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for et naturområdeprojekt 
ved Mastrup Søerne i Støvring, matrikler 2f, 3k, 1k, 1br og 2a, Mastrup By, Buderup. 

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en lokalplan for området samt en miljørapport for planen 
og en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. 

Byrådet har den 22. september 2021 godkendt udkast til Lokalplan 305 Naturområdet omkring Mastrup-
søerne til Kommuneplan 2021 for Rebild Kommune for naturområdet ved Mastrup Søerne i Støvring. 

Lokalplan, miljørapport og miljøkonsekvensrapport er tilgængelige på kommunens hjemmeside LINK. 

Etableringen af det ansøgte projekt må ikke påbegyndes, før der er meddelt en tilladelse efter § 25 i LBK 
nr 973 af 25/06/2020 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”. 

 

Afgørelse 

Rebild Kommune meddeler hermed Rebild Kommune Center Natur og Miljø tilladelse til udførelse af na-
turprojektet ved Mastrup Søerne i Støvring, som beskrevet i Lokalplan 305 Naturområdet omkring Ma-
strupsøerne, miljørapport og miljøkonsekvensvurderingen af projektet. 

 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020). 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter den er meddelt, eller ikke har været 
udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jævnfør miljøvurderingslovens § 39. 

 

Tilladelsen efter miljøvurderingsloven erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, som er nødven-
dige for projektets realisering i henhold til anden lovgivning herunder § 3 dispensationer, udledningstilla-
delser m.v. 
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Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Det er en forudsætning for tilladelsen, at etablering og drift af naturområdet ved Mastrup Søerne 
i Støvring foregår i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og i overensstemmelse 
med miljøkonsekvensrapportens indhold. 

2. Ændringer af naturområdet ved Mastrup Søerne skal forelægges Rebild Kommune til vurdering i 
henhold til miljøvurderingsloven. 

3. Det er en forudsætning, at der ved etablering af naturområdet ved Mastrup Søerne i Støvring, at 
der ved konstatering af støvgener anvendes vand til bekæmpelse heraf. 

4. Afvandingen af søerne og rydninger/terrænændringer skal igangsættes inden fuglenes yngleperi-
ode. 

5. At ellesumpen, med de gamle rødel og gråel i den sydvestlige del af projektområdet, ved den 
sydligste sø og nordøst for vejen Over Bækken, bevares, da det ikke kan afvises, at træerne er 
yngle- eller rasteområde for flagermus. 
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6. At der som udgangspunkt ikke udsættes fisk i søerne, samt fodring af ænder. Hvis der alligevel 
konstateres fisk i søerne, kan der udsættes gedder til biomanipulation. 

7. Rentvandssøen skal etableres uden hyppig risiko for berigelse med næringsstoffer fra eksterne 
kilder og sediment/jord lokalt. Skråningsanlægget omkring søen skal etablerins med anlæg 1:5 af 
hensyn til padder. 

8. Der skal i forbindelse med detailprojekteringen udarbejdes en plejeplan, som sikrer områdets 
nye, særlige karakter og potentiale for en varieret vegetation, og som først og fremmest sikrer at 
plejeniveauet ikke bliver for højt, så den naturlige udvikling af vegetation i fremtidig beskyttet 
natur ikke hindres.  

 

Beskrivelse af projektet 

Projektet for naturområdet ved Mastrup Søerne i Støvring udspringer af vandplanerne, hvor søerne er 
udpeget som spærringer for Mastrup bæk. Hvilket betyder at de hindrer fiskepassagen opstrøms søerne. 
Da der udledes store mængder regnvand til søerne har Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand 
A/S indgået et samarbejde om at omdanne området, så spærringerne kan fjernes og regnvandet håndte-
res, samt stadig bevare de natur- og rekreative værdier i området. 

Projektet omfatter etableringen af et nyt vandløbstracé, to regnvandsbassiner, en sø, stisystem og rekre-
ative områder. Derudover skal der etableres nye ledningstracér i området, både for spildevands- og 
regnvandsledningerne, herunder også en pumpestation. 

I forbindelse med projektet vil der være behov for at tørlægge søerne og afvande sediment. Der skal 
etableres et midlertidigt vandløb og håndteres forurenet jord fra området. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Afgørelse om, at projektet kan tillades, er truffet på baggrund af miljøkonsekvensrapportens vurderinger. 
Det vurderes i miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte projekt kan etableres og drives uden væsentlige 
påvirkninger af miljøet og omgivelserne, hvis det etableres, indrettes og drives i overenstemmelse med 
indholdet i miljøkonsekvensrapporten, bestemmelserne i Lokalplan 305 Naturområdet omkring Mastrup-
søerne samt vilkårene i denne tilladelse. 

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at projektet udføres for at skabe forbedrende tiltag for 
både naturen, brugerne af området, regnvandshåndtering og klimasikring. Projektet skaber fri passage 
for vandløbet og minimerer belastningen af vandløbet ved etableringen af regnvandsbassiner. Regn-
vandsbassiner vil forsinke og rense regnvandet inden udledning. Derudover anvendes nogle af de terre-
striske områder omkring bassinerne til klimasikring, så den hydrauliske belastning af vandløbet sænkes 
yderligere og samtidig forbedres regnvandshåndteringen i Støvring by. De rekreative tiltag i projektet vil 
skabe mere natur og samtidig få naturen tættere på brugerne af området. 

 

Miljøvurderingsprocessen 

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø igangsatte vandløbsprojektet i forbindelse med vandplanerne, 
som senere har udviklet sig til projektet Naturområdet ved Mastrup Søerne, som udover skitseprojektet 
omfattede en ny lokalplan og miljøvurdering af planen og projektet. 

Rebild Kommune har afgivet udtalelse om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens omfang og ind-
hold på baggrund af en høring af berørte myndigheder og offentligheden gennemført i perioden den 17. 
maj 2021 til 14. juni 2021. 

Rebild Kommune, Center Natur og Miljøs rådgiver har fremlagt en miljøkonsekvensrapport for det ansøg-
te projekt, som Rebild Kommune VVM myndighed har gennemgået. Rebild Kommune vurderer, at miljø-
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konsekvensrapporten opfylder kravene til en miljøkonsekvensrapport jævnfør § 24 i miljøvurderingslo-
ven, og at den dermed kan danne grundlag for denne tilladelse efter miljøvurderingsloven. 

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse har været i offentlig høring i perioden fra 28. oktober 
2021 til 23. december 2021. Der er indkommet et høringssvar. Der er indsendt af Aalborg Kommune, 
som erklære sig enige i miljøkonsekvensrapportens konklusioner og at projektet ikke vil påvirke Linden-
borg Ådal nedstrøms projektområdet. 

 

Grundlag for tilladelsen 

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

 Miljøkonsekvensrapport – Naturområdet ved Mastrup Søerne i Støvring 

 Lokalplan 305 Naturområdet omkring Mastrupsøerne 

 Høringssvar 

 

Klagevejledning  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klagen skal indgives inden 3. februar 2022.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du log-
ger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksom-
heder, organisationer og offentlige myndigheder.  

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 
afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får be-
sked om videresendelsen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne 
for at blive fritaget på www.nmkn.dk.    

 

Aktindsigt  

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. 
forvaltningslo-ven1, offentlighedsloven2 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger3. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra  

den 6. januar 2022 

 

Eventuelle spørgsmål til afgørelsen kan rettes til 99 88 76 43 eller via e-mail: dmmn@rebild.dk  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven 
2 Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen 
3 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 

http://www.rebild.dk/
mailto:dmmn@rebild.dk
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Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til 99 88 94 56 eller via e-mail: rtho@rebild.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Marlene Munk Nielsen 

Ingeniør 

 

Kopi til liste 

Grundejere af matrikel 15iv, 35, 15cu, 15cv, 15cx, 3f, 3gc, 3gb, 3ga, 3eø, 3a,3g, 3er, 3eq og 1m 
Støvring By, Buderup 

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk og dnrebild-sager@dn.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk.  

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk. 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk. lbt@sportsfiskerforbundet.dk;  

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk.  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.  

Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com. 

Aktive fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og stormyleif@gmail.com 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk  

Aalborg Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk  

Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

Entomologisk Fagudvalg, def@entoweb.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk og himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk  

Region Nordjylland, region@rn.dk  

Lindenborg Å Sammenslutningen v/ Formand, jhylling@gmail.com 

Slots og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  

Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk  

Aalborg Kommune
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