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VVM-afgørelse af projekt i forbindelse med ansøgning om
etablering af minivådområde på matr. 16n og 26a Døstrup By,
Døstrup, ved Døstrupvej 148, 9500 Hobro
Mariagerfjord Kommune har fra AgriNords oplandskonsulent på vegne af Lars Beck
Hansen modtaget en VVM-anmeldelse af og ansøgning (bilag 1 og 3) om etablering af et
minivådområde på matr. nr. 16n og 26a Døstrup By, Døstrup.
For alle anlæg, der er omfattet af bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), jævnfør lovbekendtgørelse 973 af 25. juni
2020, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvis ændringer af anlægget konkret
skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Det ansøgte projekt er omfattet af lovens bilag 2 punkt 1c – dræningsprojekter og 10f
regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening.
Derfor har Mariagerfjord Kommune foretaget en vurdering af, om projektet på grund af
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet. Ved vurderingen er der taget hensyn til kriterierne i overensstemmelse
med lovens bilag 6.
VVM – screening
VVM – screeningen er foretaget efter VVM – lovens bilag 6 (se også bilag 2). Dette bilag
fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få væsentlig
virkning på miljøet og dermed er VVM – pligtig. De følgende afsnit er opbygget i
overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:
1. Projektets karakteristika
2. Anlæggets placering
3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.
Afgørelse
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Mariagerfjord Kommune har jf. lovbekendtgørelsens (VVM) § 21, stk. 1 truffet afgørelse
om, at projektet, på det foreliggende grundlag, ikke kræver udarbejdelse af en
miljøkonsekvensrapport.
Mariagerfjord Kommune har vurderet, at ansøgningen ikke falder ind under
vandløbslovens §46a, da minivådområdet ikke anlægges i lavbundsområde i landzone.
Ændringen af dræningsforholdene vil ikke forhindre at der evt. kan etableres vådområde.
Mariagerfjord kommune har ingen aktuelle planer om at etablere vådområder i de aktuelle
områder.
Minivådområdet har udløb til Simested å, som har udløb til Hjarbæk Fjord.
Minivådområdet ligger ca. 25 m fra Simested Å mod vest og grænser helt op til § 3 eng
med få meters overlap. Området er besigtiget den 13. november 2020 og det blev fundet
at engen har en lav naturkvalitet domineret af Stor Nælde, Ager-tidsel og Almindelig
Rajgræs. Det vurderes på den baggrund, at afgravning/påfyldning af jord i forbindelse
med anlægsfasen ikke vil have en væsentlig negativ effekt på arealet, når der ikke er tale
om et større areal end pågældende.
Minivådområdet placeres uden for Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000 område
er nr. 222 Villestrup Ådal, som ligger 9 km mod øst. Anlæggelse af minivådområdet
vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at kunne medføre
væsentlige påvirkninger ind i et Natura 2000- område.
Der ændres på 2 eksisterende dræn på marken ned til minivådområdet, idet det er
nødvendigt at samle dem og føre dem til indløbsbrønden. Etablering af minivådområdet
med frit ind- og udløb samt etablering af iltningstrappe og nødoverløb ved udløb,
vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Minivådområdet har en positiv effekt på
indholdet af næringsstoffer i drænvandet som udledes fra dette opland til Simested Å og
sidenhen Hjarbæk Fjord.
Offentliggørelse
Denne afgørelse efter VVM loven meddeles i forbindelse med vandløbsmyndighedens
meddelelse af vandløbsreguleringsprojektet efter bekendtgørelse om vandløbsregulering
og – restaurering m.v. (Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016).
Offentliggørelsen sker på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
En eventuel klage over selve VVM-afgørelsen skal i henhold til VVM lovens § 51 være
indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen. Se klageadgangen nedenfor.
Klageadgang
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Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet
forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 12. august.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen som der findes et link til på forsiden af
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Som borger kan der logges på Klageportalen via www.borger.dk. Som virksomhed logges
på via www.virk.dk, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages,
skal der betales et gebyr på kr. 900 for private personer og kr. 1800 for virksomheder og
organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis klageren ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klageren sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt klagerens anmodning kan imødekommes.
Venlig hilsen
Mette Bramm

Mariagerfjord Kommune skal gøre opmærksom på, at der sker en elektronisk registrering af oplysninger på sagen, herunder
personrelaterede oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger.
I henhold til forvaltningslovens §19 er der mulighed for at komme med en udtalelse til sagen. En evt. udtalelse skal være skriftlig
og være Mariagerfjord Kommune i hænde senest 14 dage efter modtagelse af denne skrivelse.

Kopi til:
Lodsejere berørte af minivådområdets drænopland.
DN lokal: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
DOF lokal: mariagerfjord@dof.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 2 v/ Jacob Kjær Madsen:
jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

Bilag
Bilag 1. VVM screening – bygherre
Bilag 2. VVM screening – Mariagerfjord Kommune
Bilag 3. Ansøgning om etablering af minivådområde
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