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8 ugers høring af vådområdeprojekt Lerkenfeld Å 2 fra Løgstørvej til Smorup Bæk
Rebild Kommuner skal nu til at gennemføre vådområdeprojekt Lerkenfeld Å 2. Vådområdet vil komme til
at ligge på begge sider Lerkenfeld Å fra Løgstørvej til tilløbet af Smorup Bæk. Hertil kommer et større
stykke eng nord for Lerkenfeld Å. Vådområdet vil komme til at dække ca. 49 ha.
Ved projektets realisering genskabes en mere sammenhængende dynamik mellem vandløb og de vandløbsnære arealer. Dette tænkes gjort ved at hæve vandstanden. Dette skal bl.a. ske ved at genslynge
vandløbet og udlægge gydegrus banker. Samtidig skal der lukkes dræn og lukkes grøfter. Herved skulle
ånære arealer, omkring Lerkenfeld Å blive mere våde, og derved vil de fjerne kvælstof.
Offentliggørelse:
Projektet vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside mandag den 29. november 2021, i
henhold til § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni
2016 med senere ændringer)
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til projektet kan inden 8 uger sendes skriftligt til:
Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring, eller raadhus@rebild.dk. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest mandag den 24. januar 2022.
Efterfølgende vil forslaget blive tilrettet i det omfang det er muligt, og der vil blive udsendt en endelig
vandløbsretlig afgørelse. Denne afgørelse kan der klages over i 4 uger.
Projektets indhold:
Der vil blive afskåret dræn og lukket drængrøfter og andre ikke betydende grøfter. Der vil blive udlagt
gydegrus i vandløbet, og vandløbet vil genslynget i det omfang det kan lade sig gøre. Disse to sidstnævnte tiltag gøres for at hæve vandstanden i vandløbet. På det areal der er medtaget i ”Lerkenfeld 2” skal
grøfter kastet til og dræn skal afblændes i det omfang der ikke påvirkes dræn uden for projektområdet.
I det omfang der findes brønde til dræn eller grøfter indenfor projektområder, kastes disse også til.
Med hensyn til placering, se vedlagte kort.

Spørgsmål kan rettes til Ivan Holm via mail: ivho@rebild.dk eller på telefon 9988 9958.
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Med venlig hilsen
Ivan Holm
Miljøtekniker
Der vedlægges kort.
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Billede der viser en del af projektområde Lerkenfeld2 på luftfoto.
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