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Den 15. december 2016 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 187 (MOF alm. del) stillet den 22. november 

2016 efter ønske fra Maria Reumert Gjerding [EL]. 

Spørgsmål nr. 187 

”Ministeren bedes oplyse, om der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for dyrelivet omkring 

landbrugsarealerne, hvor der indsamles marksten til etablering af stenrev ved Løgstør bredning, 

eftersom sten er vigtige leve- og ynglesteder for padder, insekter og fugle.” 

Svar 

Stenrevet ved Løgstør Bredning etableres med henblik på at undersøge om stenrev evt. er egnet som 

kvælstofvirkemiddel i vandplanlægningen. Derudover vil stenrevet bidrage til øget biodiversitet og 

gavne de arter, som lever i og omkring stenrev.  

 

Jeg har forelagt spørgsmålet om vurdering af konsekvenser ved indsamling af marksten for Styrelsen 

for Vand- og Naturforvaltning, som oplyser følgende, som jeg henholder mig til: 

 

”I forbindelse med indsamlingen af marksten den 3. november, har Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning som tilsynsmyndighed henstillet til, at Limfjordsrådets sekretariat ved Aalborg 

Kommune skaber opmærksomhed hos landboforeninger og relevante landmænd om at tage hensyn til 

beskyttede levesteder og arter ved indsamlingen af marksten. Hensyn til beskyttelsen sker ved, at der 

alene samles marksten fra isolerede stendynger, som ikke ligger umiddelbart op til eksisterende 

naturområder, og som kun har ligget i en kortere periode. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er 

bekendt med, at Aalborg Kommune har kommunikeret denne henstilling videre til de lokale 

landboforeninger og landmænd. 

  

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet, at det har været muligt at gennemføre 

indsamlingen af sten på en miljømæssig forsvarlig måde.” 
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