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Afgørelse efter lov om miljøvurdering i forbindelse med ændring af vandindtag og fornyelse af 

vandindvindingstilladelse  

Rebild Kommune har i forbindelse med et vandplansprojekt til fjernelse af en spærring ved Rebstrup Fi-
skeri behandlet en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sønderup Å 
samt ændring af vandindtag. Ansøgningen er behandlet efter § 20-22 i vandforsyningsloven (LBK nr. 
1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning).  

 

Rebstrup Fiskeri er beliggende på Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup, matrikel nr. 2n, Rebstrup By, Sønderup. 

 

Med tilladelsen fornyes dambrugets tilladelse til indvinding af 175 l/s overfladevand fra Sønderup Å. Sam-
tidig flyttes dambrugets vandindtag ned til udløbet. Flytningen sker i forbindelse med et vandplansprojekt 
for at fjerne ca. 965 meter stuvezone opstrøms det eksisterende vandindtag. Dette betyder, at dambru-
gets ind- og udløb kommer til at ligge ved siden af hinanden, så der ikke længere er en vandløbsstræk-
ning på med reduceret vandføring langs dambruget. Se vedlagte oversigtskort. 

 

Udover ændret vandindtag og indvindingsmetode sker der ingen driftsmæssige ændringer på dambruget. 
Overfladevandet pumpes fremover op til fødekanalen. 

 

Rebstrup Fiskeri skal inden udgangen af 2026 revurderes med henblik på at overgå til emissionsbaseret 
regulering (dambrugsbekendtgørelsens § 26, stk. 3). Hvis en vandindvindingstilladelse skal fornyes inden 
revurderingen, skal tilladelsen tidsbegrænses til det tidspunkt hvor godkendelsen skal revurderes (dam-
brugsbekendtgørelsens § 7). Vandindvindingstilladelsen tidsbegrænses derfor til 31. december 2026. 

 

Rebild og Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med vandplansprojektet udarbejdet en vurdering 
efter habitatbekendtgørelsen. Der er desuden lavet en habitatvurdering i forbindelse med Nordjyllands 
Amts udarbejdelse af den hidtidige vandindvindingstilladelse. 

 

Dambrug er omfattet af bilag 2, pkt. 1f i miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af 
pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, hvis det må antages at projektet kan påvirke miljøet 
væsentligt. For at afgøre dette er der, på baggrund af det foreliggende ansøgningsmateriale, gennemført 
en screening i henhold til bilag 6 i miljøvurderingsloven (se vedlagte screening). 

 

 

 



 

Afgørelse 

På baggrund af screeningen vurderer Rebild Kommune i henhold til § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven, at 
det ændrede vandindtag og fornyelse af vandindvindingstilladelsen til Rebstrup Fiskeri ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering og tilladelse, idet ændringen og indvindingen ved dets art, dimension og place-
ring, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har være 
udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse 
efter vandforsyningslovens §§ 20-22. Projektet kan derudover kræve tilladelse/dispensation fra anden 
lovgivning. 

 

Offentliggørelse og klage 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-
afgoerelser den 12. februar 2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlag-
te klagevejledning). Klagefristen er den 12. marts 2021. 

 

Behandling af dine oplysninger 

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Data-
beskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyt-
telsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild 
Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 

   
Med venlig hilsen 

 

Mette Emborg 

Center Natur og Miljø 

 

 

 

Sendt til: 

• AquaPri Denmark A/S, aquapri@aquapri.dk samt julia.overton@aquapri.dk og gitte@aquapri.dk  
• Rebstrup Fiskeri, rebstrup@aquapri.dk  
• Aktive Fritidsfiskere i Danmark, formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com  
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
• Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 
• Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Fiskeriinspektoratet, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk 
• Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
• Sundhedsstyrelsen Nordjylland, nord@sst.dk og senord@sst.dk   



 

Oversigtskort 

 



 

Screening af projektets indvirkning på miljøet 

 

1. Projektets karakteristika 
Særligt i forhold til: 

Væsentlig indvirkning 
på miljøet? 

A. Dimensioner og udformning 
ja nej 

Projekt: Ændring af indløb og fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand 
fra Sønderup Å til Rebstrup Fiskeri.  

Der må indvindes maksimalt 175 l/s, svarende til ½ qmm fra vandløbet ved 
dambrugets nye vandindtag, som etableres ved siden af dambrugets udløb.  

Samtidigt med vandindvindingstilladelsen meddeles der tilladelse til et vand-
plansprojekt som fjerner en spærring (ca. 965 meter stuvezone opstrøms dam-
bruget). Det er i forbindelse med dette projekt, at dambrugets vandindtag skal 
flyttes ned til dambrugets udløb, så der også kommer fuld vandføring i vandlø-
bet langs dambruget (ca. 280 meter). Med projektet skabes der passage i 
vandløbet. 

Der ændres ikke på dambrugsdriften, da vandet fra det nye vandindtag pumpes 
op til den eksisterende fødekanal og kummehuset ved det nuværende vandind-
tag. Det nuværende indløb lukkes. 

Forbruget af overfladevand skal måles. 

Det nye vandindtag skal afgitres i henhold til bestemmelserne i dambrugsbe-
kendtgørelsen. 

 

 x 

B. Kumulation med andre projekter 
ja nej 

Der er ingen kumulative virkninger med andre indvindinger. 
 x 

C. Anvendelse af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand 
og biodiversitet ja nej 

 
Der indvindes vand fra Sønderup Å. Den tilladte indvindingsmængde er som 
hidtil på 175 l/s, svarende til ½ qmm.  
Vandindtaget flyttes så det kommer til at ligge ved siden af dambrugets udløb 
og vandet pumpes op til fødekanalen og kummehuset ved det nuværende 
vandindtag. 
 

 x 

D. Affaldsproduktion 
ja nej 

Vandindvindingen medfører ikke affaldsproduktion. 
 x 

E. Forurening og gener  
ja nej 

Vandindvindingen medfører ikke forurening i, eller væsentlige gener for, vand-
løbet. Der er, ligesom i den hidtidige vandindvindingstilladelse, krav om at der 
altid skal afgives 175 l/s til vandløbet. Dermed undgås det, at vandindvindingen 
medfører væsentlige gener for Sønderup Å ved lav vandføring.  
Der kan forekomme kortvarige forstyrrelser ved etablering af det nye vandind-
tag, men generne vil begrænse sig til anlægsfasen og vurderes ikke at være 
væsentlige. 
Det nye vandindtag kommer til at ligge ved siden af udløbet, så der ikke læn-
gere er en vandløbsstrækning med reduceret vandføring langs dambruget. 

 x 



 

F. Risiko for uheld, som er relevante for projektet, herunder uheld for-
årsaget af klimaændringer 

ja nej 

 
Ingen. 
 

 x 

G. Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luft-
forurening) ja nej 

Ingen. 
 x 

2. Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at 
blive berørt af projektet, navnlig: 

Væsentlig indvirkning 
på miljøet? 

A. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
ja nej 

Der sker ingen ændringer i arealanvendelsen, som fortsat er dambrugsdrift.  
 x 

B. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regene-
reringskapacitet i området og dets undergrund ja nej 

 
Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer: 
Sønderup Å er registreret som beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 3 og dambruget ligger indenfor vandløbets åbeskyttelseslinje. På 
de omkringliggende arealer er der registreret beskyttede enge, moser og over-
drev. Da vandindtaget flyttes til udløbet, vil der ikke længere være en stræk-
ning langs dambruget med sænket vandstand, hvilket er positivt for vandløbet. 
På den baggrund vurderes det, at den ansøgte vandindvinding ikke ændrer på 
tilstanden i vandløbet.  
Da vandplansprojektet potentielt kan påvirke naturarealer ved fjernelse af stu-
vezonen, er der lavet en vurdering af dette efter habitatdirektivet. I vurderin-
gen beskrives bl.a. de naturarealer som potentielt kan påvirkes og det vurde-
res, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området negativt.  
I forbindelse med vandplansprojektet meddeles der dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens §§ 3 og 16 til det samlede projekt, heriblandt til etablering af 
det nye vandindtag indenfor åbeskyttelseslinjen. 
 
Bilag IV arter: 
En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets 
bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
området omkring dambruget, f.eks. odder, markfirben, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø, sydflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus og damfla-
germus. Kommunen er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af bilag IV 
arter i området, men det vurderes sandsynligt, at der kan forekomme raste- og 
yngleområder for odderen. Rebild Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke 
påvirker odderens, eller andre eventuelt forekommende bilag IV arters, raste- 
og yngleområder negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x 



 

C. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på føl-
gende områder: 
 

ja nej 

1. vådområder 

- Dambruget indvinder vand fra Sønderup Å, som er målsat til god 
økologisk tilstand i vandområdeplanen.  

Målsætningen er opfyldt for smådyr op- og nedstrøms dambruget, 
både i henhold til basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 
og ved sidste faunabedømmelse i foråret 2020. Det vurderes at 
vandindvindingen, med de stillede vilkår, ikke er til hinder for at der 
kan opnås målopfyldelse i vandløbet.  

Tilstanden for planter, samt for kemiske og miljøfarlige forurenende 
stoffer er ukendt.  

For fisk er tilstanden i basisanalysen vurderet som høj økologisk til-
stand nedstrøms dambruget og som ringe økologisk tilstand op-
strøms. Vandområdeplanens miljømål er dermed ikke opfyldt for 
fisk opstrøms dambruget. Med det samtidige vandplansprojekt fjer-
nes spærringen (stuvezonen opstrøms dambruget).  

Samtidigt flyttes dambrugets vandindtag ned til dambrugets udløb. 
Med de to tiltag skabes der både fri passage for fisk forbi dambru-
get og fuld vandføring i vandløbet på strækningen langs dambru-
get. Den forbedrede fiskepassage kan medvirke til, at der bliver 
målopfyldelse for fisk og dermed samlet målopfyldelse i vandløbet. 

 

2. kystområder og havmiljøet 

- Se punkt 5. 

 

3. bjerg- og skovområder 

- Ingen. 

 

4. naturreservater og –parker 

- Ingen. 

 

5. områder registreret eller fredet ved national lovgivning, f.eks. Natura 
2000-områder 

- Vandindvindingen sker fra Sønderup Å og indenfor Natura 2000-
området bestående af habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær 
Ådal og Sønderup Ådal. Længere nedstrøms består Natura 2000-
området også af fuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe 
Bredning samt ramsarområde nr. 7 Ulvedybet og Nibe Bredning. 
Udpegningsgrundlaget der potentiel kan påvirkes af vandindvindin-
gen, udgøres af følgende naturtyper; vandløb med vandplanter 
(3260), bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn (6430) og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
(91E0).  
Følgende arter fra udpegningsgrundlaget kan tænkes at blive påvir-
ket af vandindvindingen: Havlampret (1095), Bæklampret (1096), 
Flodlampret (1099) og odder (1355). 
Ingen af arterne er kortlagt ved Rebstrup Fiskeri, men det vurderes 
som sandsynligt, at der kan forekomme raste- og yngleområder for 
odderen og at der er bæklampretter i vandløbet.  

 

 x 



 

Bæklampretten har en forholdsvis stor udbredelse i Danmark og er 
udbredt i langt de fleste jyske vandløb. I Sønderup Å er den således 
registreret både op- og nedstrøms dambruget. Overordnet set vur-
deres arten og dens udbredelse i Danmark at være stabil og der 
vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens fortsatte fore-
komst i området. Flod- og havlampretter er er sjældne i Danmark 
og ikke registreret i vandsystemet (Sønderup Å).  

Der sker ingen længerevarende ændringer, som kan påvirke ud-
pegningsgrundlaget. En eventuel påvirkning vil begrænse sig til en 
kortvarig forstyrrelse i anlægsfasen (når vandindtaget flyttes i for-
bindelse med vandplansprojektet).  

I vurderingen efter habitatbekendtgørelsen af det samtidige vand-
plansprojekt vurderes det, at projektet vil have en positiv påvirk-
ning på hav-, bæk- og flodlampretter, da de er ringe svømmere og 
derfor afhængige af fri passage i vandløbet. Det vurderes ligeledes, 
at vandplansprojektet har en positiv påvirkning på naturtypen 
vandløb med vandplanter, da den naturlige hydrologi og vand-
løbskvalteten forbedres. 

Det vurderes, at vandindvindingen ikke påvirker naturtyper eller ar-
ter i udpegningsgrundlaget negativt eller er til hinder for at de kan 
opnå gunstig bevaringsstatus. Vandindtag og udløb kommer til at 
ligge ved siden af hinanden og der skal altid afgives mindst ½ qmm 
til vandløbet (175 l/s). 

 

6. områder, hvor det ikke er lykkedes, at opfylde miljøkvalitetsnormer 
fastsat i EU-lovgivning og som er relevante for projektet 

- Vandområdeplanens miljømål er ikke opfyldt for fisk.  

Samtidigt med vandindvindingstilladelsen meddeles der tilladelse til 
et vandplansprojekt, som fjerner stuvezonen opstrøms dambruget 
og giver fuld vandføring i vandløbet langs dambruget. Det forven-
tes, at den forbedrede fiskepassage kan medvirke til, at der bliver 
målopfyldelse for fisk.  

 

7. tætbefolkede områder 

- Ingen i nærheden. 

 

8. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betyd-
ning 

- Indvindingen foregår indenfor kommuneplansudpegningerne beva-
ringsværdigt landskab, større sammenhængende dallandskab, sær-
ligt naturbeskyttelsesområde, økologisk forbindelse og geologisk 
beskyttelsesområde.  

Vandindvindingen er ikke i strid med udpegningerne eller retnings-
linjerne i Kommuneplan 2017-2029 for Rebild Kommune og hindrer 
ikke opretholdelse eller genskabelse af landskaberne eller den na-
turlige hydrologi. 

- Dambruget ligger indenfor arealfredningen Sønderup Ådal sydøst. 
Vandindvindingen er ikke i strid med fredningen, da fredningen ikke 
er til hinder for, at eksisterende dambrug kan fortsætte deres drift. 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har i forbindelse 
med vandplansprojektet givet dispensation til, at stuvezonen kan 
fjernes og vandindtaget flyttes ned til dambrugets udløb. 



 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på mil-
jøet 
De forventede væsentlige virkninger på miljøet set i relation til kriterierne i 1 
og 2: 

Udfyldes hvis der er 
sat kryds i ”ja” i en af 

ovenstående. 
 

 

A. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område 
og antallet af personer, der forventes berørt): 

B. Indvirkningens art: 

C. Indvirkningens grænseoverskridende karakter: 

D. Indvirkningens intensitet og kompleksitet: 

E. Indvirkningens sandsynlighed: 

F. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet: 

G. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisteren-
de og/eller godkendte projekter: 

H. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne: 



 

Klagevejledning 

 

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og indbrin-
ges inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for 
urigtig eller mangelfuld.  

 

Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet afgørelsen. 
Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, skal der 
betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. 
Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris-og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.  

 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen.  

 

En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens 
parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden 
side.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at 
klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgø-
relse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Søgsmål  

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, 
som afgørelsen er truffet efter.  

 

For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via 
Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.  

 


