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Til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 
 
Limfjordsrådet gennemfører i disse år et projekt med etablering af et stenrev ved 
Livø i Limfjorden. Projektet gennemføres i samarbejde styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning (SVANA)  
 
Stenrevsprojektet har til formål at undersøge stenrevs potentielle kvælstofeffekt. 
Endvidere vil projektet bidrage til en øget biodiversitet, fordi det vil tiltrække et 
rigt dyre og planteliv. Limfjordsrådet har i henhold til kystbeskyttelsesloven 
indhentet tilladelse til udlægning af marksten. Tilladelsen er meddelt til 
Limfjordsrådets sekretariat, som formelt varetages af Aalborg Kommune. 
 
Som en del af anlæggelsen af stenrevet indgår indsamling af marksten fra lokale 
lodsejere i oplandet til Limfjorden. AgriNord har på den baggrund, i samarbejde 
med Limfjordsrådet, iværksat en kampagne blandt sine medlemmer med henblik 
på at indsamle marksten til projektet.  
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i den sammenhæng modtaget en 
henvendelse fra Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk omkring indsamling af 
marksten til brug i ovennævnte stenrevsprojekt. I henvendelsen understreges det, 
at Naturbeskyttelse.dk. finder det positivt, at der bliver genoprettet stenrev i 
Limfjorden men organisationen er kritisk overfor, at stenene skal komme fra 
marker og eksisterende stenbunker. Naturbeskyttelse.dk gør således opmærksom 
på, at stendynger i kanter af marker og naturområder ofte er leve-, yngle- og 
overvintringssted for en lang række dyrearter, herunder fredede, rødlistede og 
bilag IV-arter.  
 
Som Styrelsen for Vand- og Naturbeskyttelse har tilkendegivet i regi af den fælles 
styregruppe, støtter styrelsen det lokale initiativ med indsamling af marksten. Det 
er styrelsens opfattelse, at indsamlingen kan medvirke til at skabe både 
opmærksomhed om stenrevsprojektet og lokalt ejerskab til beskyttelsen af 
vandmiljøet i Limfjorden. 
 
Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra 
Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af 
sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade 
på biodiversiteten på land og dermed at kunne kompromittere den generelle 
beskyttelse af en række arter af krybdyr og padder, fx hugorm, skovfirben, snog og 
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en række arter af frøer, som kunne tænkes at raste eller overvintre i stenbunker. 
Derudover kan indsamlingen risikere at stride mod Danmarks forpligtelser til at 
beskytte arter omfattet af EU’s habitatdirektivs bilag IV. Af disse arter kunne fx 
markfirben, stor vandsalamander og grønbroget tudse tænkes at opholde sig i eller 
overvintre i stenbunker.  
 
Det er fortsat styrelsens opfattelse, at det er muligt at gennemføre indsamlingen af 
sten på en miljømæssigt forsvarlig måde, såfremt der er opmærksomhed omkring 
risikoen for herved at forårsage skader på beskyttede arters levesteder. Styrelsen er 
i den sammenhæng opmærksom på, at de landmænd mv., der ønsker at bidrage til 
indsamlingen, netop må antages at være personer med en oprigtig interesse for 
natur og miljø.  
 
I forbindelse med indsamlingen af marksten den 3. november, henstiller Styrelsen 
for Vand- og Naturforvaltning som tilsynsmyndighed derfor til, at Limfjordsrådets 
sekretariat ved Aalborg Kommune medvirker til at skabe opmærksomhed hos 
landboforeninger og relevante landmænd om, at ovennævnte beskyttelse skal 
iagttages. Dette kan efter Styrelsen vurdering ske ved, at det meddeles 
landboforeninger og relevante landmænd, at alene marksten fra isolerede 
stendynger, som ikke ligger umiddelbart op til eksisterende naturområder, og som 
kun har ligget i en kortere periode, kan indgå i indsamlingen.  
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bede Sekretariatet for Limfjordsrådet 
om at bekræfte modtagelsen af dette brev. 
 
 
Mette Marcker Christiansen 
 


