Debatoplæg – Naturområdet Mastrup Søerne

Debatfase
Fra den 9. januar 2019
til den 6. februar 2019

Debatoplæg – Naturområdet Mastrup Søerne
Mastrup Bæk skal ledes uden om Mastrup
Søerne for at forbedre vandkvalitet og fiskepassage i vandløbet. Samtidig har Rebild Kommune og Rebild Vand og Spildevand et ønske om at lave bedre og mere
klimasikret regnvandshåndtering i området,
hvilket også vil være til fordel for Mastrup
Bæk.

Hvordan ser
Naturområdet
Mastrup søerne
ud i fremtiden?

Der er lavet et skitseprojekt, som foreslår, at 3 af de 4 nuværende
Mastrup Søer fjernes. Skitseprojektet skal ses som et forslag, hvor der
stadig er rum for nytænkning af den rekreative og naturmæssige anvendelse af området lige fra placering og antallet af søer til facilliterne i området.
Der skal udarbejdes lokalplan for området omkring Mastrup Søerne, der
bl.a. skaber rammer for:
•
•
•
•

Strømmende vand og sø/søer i området
Øget rekreativ anvendelse
Bedre regnvandshåndtering for boligområder i den sydvestlige
del af Støvring
Klimasikring

§

Baggrunden for projektet er Vandområ-

deplanerne, som Rebild Kommune er forpligtet til at overholde. Vandområdeplanerne er
en samlet plan for at forbedre det danske
vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvand, søer, vandløb og grundvand i
overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Inden udgangen af 2020 skal Rebild
Kommune adskille Mastrup Bæk fra Mastrup
Søerne.
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Klimatilpasningsprojekt fra Sønæs i
Viborg

Baggrunden er også, at der ledes
meget regnvand ud i og omkring
Mastrup Søerne, faktisk det der svarer til 15 % af byens samlede areal
udledes direkte til Mastrup Søerne.
Ved store regnhændelser betyder de
direkte udledninger, at vandstanden
stiger i vandløbet og områder langs
vandløbet oversvømmes. Derudover
betyder den hævede vandstand, at
vandstanden i regnvandsledningerne
stiger, hvilket kan oversvømme huse
og veje. De direkte udledninger kan
også erodere planter og vandløbsbunden og skylle fisk og insekter
væk. Derudover er vandet ikke renset, så der udledes forurenet vand,
der kan påvirke planter, fisk og insekter i vandløbet negativt.

Mastrup Bæk er omdrejningspunktet for dette projekt, hvor hovedformålet er at skabe bedre rammer for
vandløbet og dets dyre- og planteliv. Den godt 8 kilometer lange Mastrup Bæk har sit udspring ved Fløe,
tæt på motorvejen sydvest for Støvring. Herfra løber den nordpå gennem Støvring by, under banen og
videre mod øst gennem Støvring
Kær til udløbet i Lindenborg Å. Der
er masser af naturværdier og oplevelser knyttet til Mastrup Bæk og de
tilstødende naturarealer. På strækningen gennem Støvring by ligger
bækken oven i købet i bunden af en
dybt nedskåret smeltevandsdal og
det markante ådalslandskab er med
til at give området en helt særlig
oplevelsesværdi.
Mastrup bæk ved Nibevej
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Rebild Kommune vil gerne høre dine ideer og
forslag til, hvordan området ved Mastrup
Søerne skal udvikles.
Det er borgerne i Støvring, der kender værdien og potentialet for området ved Mastrup Søerne bedst. Derfor skal I på et tidligt tidspunkt inddrages i planlægningsarbejdet, og inviteres derfor til at komme med
ideer og forslag til naturområdet Mastrup Søerne inden 6. februar
2019.
Send ideer og forslag til plan@rebild.dk eller til Rebild Kommune,
Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
Der inviteres også til borgermøde 24. januar 2018 kl. 19:00 i Stubhuset Grangårdsvej 11, 9530 Støvring. Borgermødet vil også blive annonceret på www.rebild.dk. Du bedes tilmelde dig borgermødet senest
18. januar på plan@rebild.dk eller evt. på nedenstående telefonnumre.
Spørgsmål til debat
> Hvor og hvordan skal der etableres nye søer i området?
> Hvor skal der være stier til og rundt i området?
> Hvilke faciliteter skal der være i området?
> Hvordan forbedres natur og landskabsværdier?
> Er der forhold som skal undersøges i forbindelse med en miljøvurdering af et projektforslag for området?
> Andre kommentarer er også meget velkomne!

Vil du vide mere?
Spørgsmål kan rettes til:
Chalotte Østergaard Pedersen på tlf. 99887634 eller mail csop@rebild.dk
Toke Rinfeldt-Iversen på tlf. 99889377 eller mail tori@rebild.dk
Foto: Mastrup Bæk ved Nibevej – Bjarne Moeslund, Orbicon; Klimatilpasningsprojekt fra
Sønæs – Rebild Kommune.

